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 موسوعة
 من 

 اخلطب املنربية
 يف البالد الشامية

 مايقرب من أربع مئة خطبة 

 مت مجعوا من موقع نسيم الشام 

 للدكتور

 حممد سعيد رمضان البوطي

 رمحى اهلل تعاىل

 إىل روحى الطاهرة الفاحتة
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 املقدمــة

 

 بطه اهلل السمحً السحٔه

 في ميداف الدعوة إلى اهلللما كاف المنبر 
 ىو صلة الوصل بين األمة اإلسبلمية كتعاليم سيد البشرية صلى اهلل عليو كسلم

 جنباتوي درجاتو كيقف على يرتقكاف حتما الزما على من 
 ملك عقبل ملئ فكرا ياف يكوف صاحب فؤاد ملئ شفقة كاف  

 يتألموف  عبلجان لما يعانوف  ف كبلمو بلسمان كيكو  كبما يفهموفما يحتاجوف بفيخاطب الناس 
د بوصلة القلوب الى خطى ييعأف فخطبة الجمعة ساعو أسبوعية المطلوب من القائم بها 

 المحبوب صلى اهلل عليو كسلم
اف يحسن القيادة فأمواج الشهوات كالشبهات تعالت اصواتها  لقائدىاكسفينة نجاة ينبغي  

 الفاظها ككثر دعاتها كتنوعت
كإننا لو تأملنا ىذا التراث الطيب الذم تركو موالنا كشيخنا الدكتور محمد سعيد رمضاف البوطي 

لوجدناه كما عهدناه في جميع كتاباتو كمؤلفاتو يخاطب العقل كينادم الفؤاد  رحمو اهلل تعالى
ئ شفقو كرحمة كمحبة فخرجت الكلمات من القلب لتدخل بكلمات نسجت حركفها في فؤاد مل

 ويداء القلوب الى س
فيسر اهلل جمع ما يقرب من اربع مئة خطبة صدع بها رحمو اهلل تعالى على منبر رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كسلم في مساجد ببلد الشاـ
كأضع بين يديك اخي الخطيب المنهج الذم التـز بو الشيخ محمد سعيد رمضاف البوطي رحمو 

 اهلل تعالى
اة الى اهلل كالى دين اهلل اف يلزموا بو انفسهم حتى يكوف كىو المنهج ذاتو الذم خاطب الدع
 لكبلمهم كخطابهم اثر في السامعين 

 كذلك في كتابو القيم ) ىكذا فلندعوا الى اإلسبلـ(
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 ىكذا فىلنىدعي إلى اإلسبلـى
* نػػػػػدعو إليػػػػػو بعػػػػػد أف نتحلػػػػػى بػػػػػو عقيػػػػػدةن كخلقػػػػػانن كسػػػػػلوكانن كال ننسػػػػػى أف نغػػػػػذم أفئػػػػػدتنا       

 خبلؿ ذلكن بأسباب الرغبة في ثواب اهلل كالرىبة من عقابون كالمراقبة الدائمة لو.
 

*نػػػػػػدعو إليػػػػػػو مػػػػػػن منطلػػػػػػع الشػػػػػػفقة علػػػػػػى عبػػػػػػاد اهلل جميعػػػػػػانن كػػػػػػي ال يقعػػػػػػوا غػػػػػػدان فػػػػػػي  الـ        
ة التػػػػي ال تغنػػػػيهم شػػػػيئان. فػػػػلف رب العػػػػالمين جػػػػل جبللػػػػو مػػػػا دعػػػػا عبػػػػاده إلػػػػى كاكيػػػػة مػػػػن الندامػػػػ

دينػػػػو ىػػػػذان إال رحمػػػػة بهػػػػم كحبػػػػان إلسػػػػعادىمن فػػػػأكلى بػػػػك كأنػػػػت جنػػػػدم تػػػػدعو النػػػػاس بدعوتػػػػون 
 أال تدفعك إلى ذلك إال الرحمة كالشفقة كالغيرة عليهم.

 
ـن كنػػػػدعو النفػػػػوس عػػػػن *نػػػػدعو العقػػػػوؿ عػػػػن طريػػػػع الحجػػػػة كالبرىػػػػاف إلػػػػى اليقػػػػين بعقائػػػػد اإلسػػػػبل

طريػػػػع منهػػػػاج التزكيػػػػة النفسػػػػية إلػػػػى االلتػػػػزاـ بسػػػػلوؾ اإلسػػػػبلـن كلػػػػن نػػػػنج  فػػػػي ذلػػػػك إال بعػػػػد أف 
 نبدأ فنزكي نحن نفوسنا من أكضارىا كأمراضها جهد استطاعتنا.

* نركػػػػل مػػػػن طريػػػػع مػػػػا بيننػػػػا كبػػػػين ااخػػػػرين كػػػػل عالػػػػبياتنا كأنانياتنػػػػا كرغباتنػػػػا فػػػػي االنتالػػػػار       
تتػػػػاح الفرصػػػػة لهػػػػم أيضػػػػان أف يفعلػػػػوا مثػػػػل ذلػػػػك فينحػػػػوا عالػػػػبياتهم كأنػػػػانيتهم عػػػػن للػػػػذاتن حتػػػػى 

 الطريع حتى تنفذ إليهم كلمة العلم كالحع صافية سائغة.
 

* ال تخلػػػػػػػػ  بأعمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػدعوة شػػػػػػػػوائب المعوقػػػػػػػػاتن كزكائػػػػػػػػد الشػػػػػػػػهوات كاألىػػػػػػػػواءن كال       
نشػػػػػغل بػػػػػاؿ الناشػػػػػئة بهػػػػػان فلنهػػػػػا ال تػػػػػوقعهم إال فػػػػػي رىػػػػػع ال جػػػػػدكل منػػػػػون كال تعػػػػػود إلػػػػػيهم إال 

 بببلبل فكرية تورث الفتنة كال تحقع الخير.
 

رسػػػػػولو كمػػػػػا أجمػػػػػع عليػػػػػو سػػػػػلف * سػػػػػبلح الػػػػػداعي إلػػػػػى اهلل أكالنهلل العلػػػػػم بكتػػػػػاب اهلل كسػػػػػنة       
ىػػػػػذه األمػػػػػة. ثانيػػػػػانهلل العاطفػػػػػة اإلسػػػػػبلمية التػػػػػي غػػػػػذيت بػػػػػالعلم كارتبطػػػػػت بحػػػػػدكده. فمػػػػػن حمػػػػػل 
لػػػػػواء الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهلل بػػػػػدفع مػػػػػن عاطفتػػػػػو كحػػػػػدىا ال يسػػػػػلم مػػػػػن الوقػػػػػوع فػػػػػي غوايػػػػػة أك إغػػػػػواء. 
كمػػػػػن حمػػػػػل لواءىػػػػػا بػػػػػدافع مػػػػػن علمػػػػػو المجػػػػػردن ال يعػػػػػدك أف يكػػػػػوف مفتيػػػػػان يضػػػػػع أمػػػػػاـ النػػػػػاس 

 قائمة أحكاـ الحبلؿ كالحراـ. كتعليم األحكاـن يختلف عن الدعوة إلى اإلسبلـ.
 

ػػػػػا  * شػػػػػعار العبػػػػػد الػػػػػذم أخلػػػػػه فػػػػػي الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهللن ىػػػػػو قولػػػػػو عػػػػػز كجػػػػػلهلل        ٍر ًإن مى فىػػػػػذىكٍّ
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 فهػػػػػو يػػػػػؤدم بعملػػػػػو كظيفػػػػػة كلفػػػػػو اهلل بهػػػػػا. أمػػػػػا ىدايػػػػػة أىنٍػػػػػتى ميػػػػػذىكٍّره * لىٍسػػػػػتى عىلىػػػػػٍيًهٍم ًبميالىػػػػػٍيًطرو 
 الناس كاستجابتهم لو فشيء مناطو اإلرادة الربانية التي يتم على أساسها تدبير األمور.

 
*سػػػػػػبلح القػػػػػػائم بػػػػػػدعوة اهللن كثيػػػػػػر ذكػػػػػػر كدعػػػػػػاءن كتضػػػػػػرع كبكػػػػػػاءن ككثيػػػػػػر اسػػػػػػتغفار فػػػػػػي       

 األسحارن كتبلكة للقر ف. كحراسة دائمة للقلب أال تسيطر عليو األىواء.
 لى أىميتهان إنما يأتي كراء ذلك.ككل التدابير األخرلن ع      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 ~5 ~ 
 

 اإلهداء

 ... ّضله علُٔ صلٙ اهلل اهلل زضْل ميرب صعد مً كل ىلإ

 ...اهلل اىل الدعْٗ لْاء محل مً كلىل إ

 العله طالب ىلإ ّضله علُٔ صلٙ اهلل ّزضْلُ اهلل عً التبلٔغ ميصب تقلد مً كلىل إ

 ضعٔد دالدكتْز حمن اجملٔد مْالىا بإذٌ الطعٔد الشَٔد الشٔخ ىلإ اخلطباء مً إىل

 ... تعاىل اهلل زمحُ البْطٕ زمطاٌ

 املتْاضع العنل ٍرا أٍدٖ

 احتْت اليت ٘ميربٓ خطبمً  وكٌْامل

 الشبَات دحض اليفظ تصكٔ٘ علٙ 

 الشَْات مً ّالتحرٓس 

  لألشمات املثلٙ احللْلّ 

  تصفحَا اّ قسأٍا مً كل مً ّازجْ

 الغٔب ظَس يف الدعاء

 خالصًا لْجَُ الوكسٓه العنل ٍرا اهلل جيعل اٌ 

 ّىسجْا ممً ٓتأمل ٍرِ الصفحات خالص الدعْات يف ظَس الغٔب 

 جبنع ٍرِ اخلطب ّتستٔبَا ّتيطٔقَا   -بفطل اهلل علُٔ -ملً قاو

 ّاهلل ىطأل القبْل ّاإلخالص لْجَُ

 

 الناشر
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 فهرس احملتويات
 

 اٌّؾز٠ٛبد
لِ  بٌن ما المعكوس نشاطنا  ٕٕ ............................................. وآخره رمضان شهرِ  أوَّ

 2ٕ ...................................................... الرجال من ٌعد ال نفسه خواطر ٌتهم لم من

ًّ  العلم بطلبةِ  الفتن ضدَّ  محّصنة   الّشام  ٖٖ ....................................................الّشرع

 3ٖ ............................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٖٗ .................................................................................. الفطر عٌد بةخط

 2ٗ .......................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٔ٘ ............................................................. منه ومخافة هلل حبا   قلبك ٌفٌض كٌف

 ٘٘ ................... [ودورها فرضٌتها] الزكاة ،[وخصوصٌتها وقتها] القدر لٌلة: مهمان أمران

 4٘ ............................................................................... رمضان شهر نهاٌة

 ٖٙ .......................................................................... السعٌد الفطر عٌد خطبة

 2ٙ ....................................................... المجتمع من واإلفساد الفساد متالخا منهج

 2ٕ .............................................. بصٌر خبٌر بعباده وهو ٌشاء، ما بقدر ٌنزل ولكن

 2٘ ..................... الهوٌة عن ضٌاعها بسبب إال العز أوج من وهبطت بالذلة أمة أصٌبت ما

 23 .................................. معصٌة غدت معصٌة ارتكاب استلزمت إذا المبرورة الطاعة

 3ٔ ............................................................... القٌامة ٌوم ظلمات الظلم..  حسبك

 3ٗ ............................ هللا إلى االلتجاء صدق هو المسلمٌن حٌاة فً المادٌة األسباب روح

 33 ...................................................................... لنا ٌستجاب فال ندعو مابالنا

 4ٗ ................................................. اإللهً البٌان ٌستعملها كلمة أعم: الصالح العمل

 43 ......................................................... هامة شروط ٌدٌها بٌن: االستسقاء صالة

 ٕٓٔ ................................ ٌجمعون مما خٌر هو فلٌفرحوا فبذلك وبرحمته هللا بفضل قل

 ٙٓٔ ............................................................. المذموم والفرح... الممدوح الفرح
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 ٔٔٔ ............................................................. مبٌن وكتاب نور هللا من جاءكم قد

 ٘ٔٔ ...................................................................... الحب لٌوم....الحب رسالة

 4ٔٔ .................................................... بالدٌن تمسك   إال ملكهم ٌبقً ال..... العرب

 ٖٕٔ ................................................................................. ٌضرعون لعلهم

 2ٕٔ ........................................................................... إٌاي هللا لحب أحبونً

 ٖٔٔ ............................................................ .وأدواته سبٌله....لإلسالم االنتصار

 ٖ٘ٔ ................................................................................... اإلسالم شجرة

 4ٖٔ ................................................................................... الصالح العمل

 ٖٗٔ ......................................................... واحد؟ بآن ودواء   داء   الحب ٌكون هل

 2ٗٔ ............................................................................. الٌوم المسلمٌن واقع

 ٔ٘ٔ ...................................................... الصف ووحدة اإلسالمٌة الشرٌعة مقاصد

 ٘٘ٔ ................................................................................... والحٌاة الموت

 4٘ٔ ...................................................................... واالنحدار النهضة عوامل

 ٗٙٔ ..................................................................... وجل عز هللا خطاب تعظٌم

 3ٙٔ ......................................................................................... هللا فطرة

 2ٕٔ .................................................................. ذلك وعاقبة لإلنسان هللا تكرٌم

 2ٙٔ ............................................................................... منها والنجاة الفتن

 3ٓٔ ............................................................................. ٌسرا العسر مع فإن

 3ٗٔ ........................................................................... وفسادها األمة صالح

 33ٔ ..................................................................... والباطل الحق بٌن الصراع

 4ٕٔ .................................................................................. االحتٌاط منطق

 4ٙٔ ..................................................................................... الروح غذاء

 ٕٓٓ ................................................................ المبارك رمضان شهر ٌدي بٌن

 ٕٗٓ ............................................................................... المستشري الفساد

 3ٕٓ .............................................................................. أقبل الخٌر باغً ٌا

 ٕٕٔ ........................................................................... االستقامة على الثبات

 ٕٙٔ ............................................................... ذاته مرآة أمام وقف الذي المسلم

 ٕٙٔ ....................................................................... السعٌد الفطر عٌد خطبة"

 ٕٕٕ ............................................................. العباد حق – االستقامة على الثبات

 2ٕٕ ................................................................................ القذف أنواع شر  

 ٖٕٔ ........................................................................ وغذاإها الطٌبة الشجرة
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 ٖٕ٘ ......................................................... الرأسمالً بالنظام تحٌق الموت سكرة

 3ٖٕ .............................................................................. وأهلها الشام مزاٌا

 ٕٔٗ ............................................................ الحج صحة وشروط األولوٌات سلم

وا  ٕٙٗ .................................................................................... هللا إلى َفِفر 

 ٕٔ٘ ..................................... !!ٌثرب؟ إلى بالعودة وننادي فلسطٌن إلى بالعودة ٌنادون

 3ٕ٘ ................................................... وعالجها تشخٌصها...العصر مشكلة الثنائٌة

 ٕٕٙ ...................................................................................... العٌد خطبة

 ٕٙٙ .................................................................................. إنسانٌة صرخة

 2ٕٓ ................................................................. وعظاتها الهجرة لمعانً التنكر

 2ٕٙ .......................................................................... الدٌنٌة المإسسات دور

 3ٕٔ ...................................................... المنافقٌن حصاد فٌها فإن الفتن تكرهوا ال

 3ٕٙ ............................................................................ قبرها تحفر إسرائٌل

 4ٕٓ ........................................................................ !؟؟ الناجٌة الملة هً من

 4ٕ٘ ................................................... !؟؟ استمراره ضمانة ما.. وفضله هللا عطاء

 44ٕ ................................................................. نهاٌته َحُسَنتْ  بداٌته َحُسَنتْ  َمنْ 

 ٖٖٓ .......................................................... وجل عز هلل العبودٌة بمشاعر التحقق

 2ٖٓ ....................................................................................... بحب حب  

 ٖٔٔ ...................... الحقٌقً االحتفال هو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بوصاٌا االنضباط

 ٖ٘ٔ ................................................................ اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل

 4ٖٔ ................................. األغر الغابر تارٌخنا فً المسلمٌن وعلماء خلفاإنا كان هكذا

 ٖٕٖ ...................................................... !منها؟ نحن فؤٌن.. العبودٌة العبادة أساس

 3ٕٖ ........................................................................... ....وبٌنهم بٌننا الفرق

 ٕٖٖ ....................................................................... ٌستٌقظ هللا جنود من جند

 ٖٖٙ .............................................................................. القلب قسوة معالجة

 ٖٓٗ ........................................................................... الباسقة اإلسالم شجرة

 ٖٗٗ ...................................... السلٌم المتماسك اإلنسانً المجتمع بناء فً المسجد دور

 2ٖٗ ............................................................................ الصالة على حافظوا

 ٖٓ٘ ........................................................................ القدسٌة الوظٌفة هللا ذكر

 ٖٗ٘ ................................................. المتقٌن إال عدو لبعض بعضهم ٌومئذ   األخالء

 4ٖ٘ ..................................................................................... الموت بوابة

 ٖٖٙ ................................................................... والمعراج اإلسراء ذكرى فً
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 2ٖٙ .....................................................................األٌوبً الدٌن صالح البطل

 2ٖٔ .............................................................................. لدٌنه ٌحتاط مسلمال

 2ٖ٘ ............................................................ الكتاب أهل أمانً وال بؤمانٌكم لٌس

 24ٖ ............................................................. المجتمع على رمضان شهر حقوق

 3ٖٖ .................................................................... هللا عبد والعبد هللا مال المال

 32ٖ ..................................................................... األمر على والثبات اإلنفاق

 4ٖٔ .............................................................. التشرٌعً والنظام التكوٌنً النظام

 4ٖ٘ ...................................................................................... ووعٌد وعد

 44ٖ .................................... واألوزار اآلثام رجس من المغتسل هً الخمس الصلوات

 ٕٓٗ ............................................................. بها وجل عز هللا ٌكرمنا خفٌة نعمة

 ٙٓٗ ....................................................................... االستسقاء صالة مقدمات

 ٓٔٗ ...................................................................... وإحسانه هللا بفضل ُمِطرَنا

 ٗٔٗ ....................................................................... الحل مفتاح هللا إلى التوبة

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  إِلَى الظ   2ٔٗ ....................................... { الن 

 ٕٕٗ .......................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  3ٕٗ ..............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َخآصَّ

 ٖٗٗ ............................................................... األمضى سالحنا اإلٌمانٌة هوٌتنا

 4ٖٗ ....................................................... والمرج الهرج فً لنا هللا رسول وصاٌا

 ٕٗٗ ............................ٕ  - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 ٘ٗٗ ................................................... منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 4ٗٗ ....................................................................... الحل مفتاح هللا إلى التوبة

 ٖ٘ٗ ........................................................................... بالجهاد الهرج التباس

 3٘ٗ ......................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 ٖٙٗ ........................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 2ٙٗ ................................................................................... مقال مقام لكل

 2ٔٗ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2٘ٗ ................................................................... التكفٌر بدعة من حذار حذار

 3ٓٗ ...................................................نعمتً علٌكم وأتممت دٌنكم لكم أكملت الٌوم

 34ٗ ........................................................................ وعظات دروس: الهجرة

 4ٖٗ ................................................................................... الدٌنً الوازع

 4ٙٗ ........................................................... بؤٌدٌنا فٌه أنفسنا َحَبْسَنا الذي السجن
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 ٓٓ٘ .................................................................................... الموت حقٌقة

 ٗٓ٘ ....................................................................... النعم تدوم والشكر بالحب

 3ٓ٘ .................................................................... هللا رسول وطاعة هللا طاعة

 ٕٔ٘ ............................................................................. ٌتجزأ ال كل   الجهاد

 ٙٔ٘ ................................................................................... النصٌحة آداب

 4ٔ٘ .................................................................... (هللا رسول فٌكم أن واعلموا

 ٖٕ٘ ............................................................ لعنتم األمر من كثٌر فً ٌطٌعكم لو

 2ٕ٘ ............................................................. وعسرها ٌسرها الشرعٌة التكالٌف

 ٕٖ٘ ..........................................................................بٌنكم الفضل تنسوا وال

 3ٖ٘ ............................................................. والرخاء الشدة فً هللا إلى االلتجاء

 والمنكر وتعالى سبحانه باهلل والجاحد بلقائه والموقن وتعالى سبحانه باهلل المإمن بٌن ما فرق

 ٖٗ٘ ............................................................................................. للقائه

 4ٗ٘ .......................................................................... القرآن وعربٌة عروبة

 ٗ٘٘ .................................................................................. والطلب الدعاء

 4٘٘ ............................................... الدٌنٌة التربٌة مكان األخالق تحل أن ٌمكن هل

 ٘ٙ٘ ..................................... عقولهم العقول ذوي سلب وقدره قضائه إنفاذ هللا أراد إذا

 2ٓ٘ ................................................................................ ودواء داء الحب

غ   َفُربَّ  آٌة ولو عنً بلغوا
 2ٙ٘ ............................................. سمع ممن أوعى له ُمَبلَّ

 3ٔ٘ .................................................................... اختٌار ال اضطرار العبودٌة

 4ٕ٘ ................................................................... رمضان فً للصائمٌن مكٌدة

 42٘ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٕٓٙ ...................................... أنزور وصف كما لما هللا رسول وصفهم كما الشام أهل

 ٙٓٙ ................................................... تكلٌفا   تكون أن قبل تشرٌف اإللهٌة الوصاٌا

 ٔٔٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 ٙٔٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 ٕٔٙ ........................................................ الشقاء صورة مقابل فً السعادة صورة

 ٕٙٙ ............................................................. هللا بوجود تنطق التً الكبرى اآلٌة

 ٖٔٙ .................................................................. وعالجه سببه والمرج؛ الهرج

 ٖ٘ٙ .................................................... وجل عز هلل عبودٌته اإلنسان ٌمارس كٌف

 ٘ٗٙ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٔ٘ٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام
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 2٘ٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 2ٙٙ ................................................................................ االستجابة شرائط

 2ٕٙ ...................................... المباركة األرض هذه بركة تلوث أن ٌد ألي ٌمكن كٌف

 2ٙٙ .................... منا به أولى الغرب المعاصٌلكان بكثرة القحط كان لو: مقولة على جوابا  

 3ٔٙ ............ والعلوم المعارف فً العربٌة المجتمعات وتخلف الغربٌة المجتمعات تفوق سبب

 4ٔٙ ............................ والسعادة الخٌر معانً كل إلى الوصول مفتاح هً الدٌنٌة التربٌة

 4ٙٙ .............................................................. المسلم حٌاة فً الموت ذكر أهمٌة

ِ  إِلَى َوُتوُبوا َها َجِمٌعا   هللاَّ  ٌ  2ٓٔ ............................................ ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلُمْإِمُنونَ  أَ

 2ٓٙ ................................................ تعالى هللا كتاب وتعهد رمضان مع االصطالح

 2ٔٔ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2ٔ٘ ....................................................... إخمادها وعوامل تغذٌتها سبل: هللا فطرة

 2ٔ4 ................................................ الشام فً الحوار أطٌاف من طٌفا   لٌس اإلسالم

 2ٕٖ ........................................................... رمضان فً هللا شعائر على حافظوا

 2ٕ2 ............................................................ المبارك رمضان شهر نستقبل بماذا

 2ٖٙ ........................................................... والباطنة الظاهرة هللا نعم مع التعامل

 2ٗٔ .................................................................. الناجزة والهدٌة المخبؤة الهدٌة

 2ٗٙ ...................................................................... (السعٌد الفطر عٌد خطبة)

 2٘ٓ ................................................... هذه الشام لكنانته وتعالى سبحانه هللا ضمانة

 2٘٘ .................................................... وقادتها لألمة ضرورة الذات نقد فً ساعة

ًَ  إِنَّ } ـ ٌِّ لَ  الَِّذي هللّاُ  َولِ َتَولَّى َوُهوَ  اْلِكَتابَ  َنزَّ الِِحٌنَ  ٌَ  2٘4 ....................................... {الصَّ

 2ٖٙ .............................................................................. الشام ألهل نصٌحة

ْرَحم ال َمنْ   2ٙ3 ............................................................................ ٌُْرَحم ال ٌَ

 222 ............................................................. ودواء داء اإلنسان، حٌاة فً الحب

 23ٖ ................................................... منها والعاصم لإلنسان الشٌطان عداوة سبب

 234 ........................................... األمة مشكالت حل فً وأثره المبرور الحج صفات

 24ٗ .......................... واإلفساد بالفساد منها بقً وما األٌام هذه أضاع من على واحسرتاه

 244 ........................................................................ الحج شرعة من الحكمة

 3ٖٓ ...................................................................... الهوى اتباع ظاهرة عالج

ْقَوى اْلبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنواْ }  3ٓ3 .................................................................. {َوالتَّ

 3ٖٔ ................................................................... وتعالى سبحانه هلل اإلخالص

 3ٔ4 ............................................................ بٌنهما ما وعالقة والسٌاسة اإلسالم
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 3ٕٗ .................................................. الطائفً التصنٌف من اإلسالمً الدٌن موقف

 3ٖٓ ............................................................... واحد عدونا...  فلسطٌن تنسوا ال

ْلبُِسواْ  َولَمْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ ) ْهَتُدونَ  َوُهم األَْمنُ  لَُهمُ  أُْولَـئِكَ  ِبُظْلم   إٌَِماَنُهم ٌَ  3ٖٙ ......................... (م 

 3ٗٔ ............................................................................. الحرٌة إلى الطرٌق

ا}  َها ٌَ  ٌ قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ اِدِقٌنَ  َمعَ  َوُكوُنواْ  هللّاَ  اتَّ  3ٗٙ .......................................... { الصَّ

ٌَّايَ  ِبَعْهِدُكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي َوأَْوفُواْ }  3٘ٔ ................................................. {َفاْرَهُبونِ  َوإِ

 3٘ٙ ............................................ منهما اإلسالم وموقف مصدرهما والغلو، التطرف

 3ٕٙ ............................................................. عباده مع تعاملنا فً هللا أّدبنا هكذا

 3ٙ2 ..................................................................................... الحب منطق

 32ٕ ..................................................... هللا إلى والتضرع الدعاء األمضى سالحنا

نُصَرنَّ  ٌَ ُ  َولَ نُصُرهُ  َمن هللاَّ ٌَ ....................................................................... 322 

قُواْ  َوالَ  َجِمٌعا   هللّاِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )  33ٕ .......................................................(َتَفرَّ

 332 ............................................. اإلسالمٌة مجتمعاتنا فً غرٌب عنوان..  التعاون

 34ٔ ............................................. لهم منحة لٌجعلوها الفقراء محنة ٌوظفون من إلى

 34٘ ...................................................... التامة العدالة إقامة اإلسالم شرائع محور

 4ٓٓ ................................................. (الدعاة منهم وخاصة) هللا فً أخ لكل نصٌحة

 4ٓٙ ............................................ حضارتنا نهضة أمام العوائق أبرز بالدنٌا االفتتان

 4ٕٔ ..................................... اإلفساد ال اإلصالح تستوجب األرض فً اإلنسان خالفة

 4ٔ3 ................................................................ هلل عبودٌته اإلنسان حرٌة َمعٌن

 4ٕٕ ................................ فٌه والصالة األقصى المسجد إلى بالتوجه ٌوصٌنا هللا رسول

 4ٕ2 ................................................................. الٌوم ننشده الذي هو اإلخالص

 4ٖٕ ...................................................... العكس ولٌس لإلسالم خادمة دٌمقراطٌتنا

 4ٖٙ ........................................................... الدٌن لجام لوال حٌوان أعتى اإلنسان

 4ٗٔ ................................................................... رجب شهر ٌدي بٌن نصٌحة

 4ٗٙ .................................................................... هللا إلى الرجوع الحل مفتاح

 4٘ٔ ................................................................... كبرى أهمٌة ذات ثالث نقاط

 4٘٘ ................................................................................... قرآنٌة لطائف

 4ٙٓ .............................................. المسلمٌن من كثٌر على المسٌطر المزاج مشكلة

وا) ِ  إِلَى َفِفر   4ٙ٘ .................................................................................. (هللاَّ

 4ٙ4 ..................................................................... التطرف تولد الدٌن محاربة

 42ٗ ...................................................................................... القلب قسوة
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ٌِّرُ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  ٌُِّرواْ  َحتَّى بَِقْوم   َما ٌَُغ  43ٔ ................................................ بِؤَْنفُِسِهمْ  َما ٌَُغ

 43ٙ ....................................................................... رمضان ٌدي بٌن نصٌحة

 44ٔ ............................................................ هللا إلى وااللتجاء التوبة إلى حاجتنا

 442 ......................................................................... التوابون الخطائٌن خٌر

 ٕٓٓٔ ........................................................................ الموت ضجعة فلنتذكر

 ٙٓٓٔ ............................................................ صاحبها تنفع ال عبودٌة بال عبادة

 ٔٔٓٔ ......................................................................... وسٌلة ال غاٌة الدعاء

 ٘ٔٓٔ ............................................................................ منحة محنة كل فً

 4ٔٓٔ ............................................................. النقٌض منها ٌمارس إلهٌة أوامر

 ٕٗٓٔ ............................................................. ... غابت إذا المحنة تعود ال لكً

 4ٕٓٔ ....................................................... (ِبؤَْفَواِهِهمْ  هللّاِ  ُنورَ  ٌُْطِفُإواْ  أَن ٌُِرٌُدونَ )

 ٖٗٓٔ .............................. والعمران الحٌاة على ثورة ال والقلوب للعقول خطاب اإلسالم

 4ٖٓٔ .................................................. هللا حكمة فً ارتابوا لما هللا سنة عرفوا لو

 ٘ٗٓٔ ............................................ الالدٌنٌة على ٌصر ومن بالخالفة ٌخدع من بٌن

 ٔ٘ٓٔ ............................. التارٌخ ٌلعنهم ممن تكونوا وال التارٌخ لهم سٌشهد ممن كونوا

 2٘ٓٔ .......................................... ؟ العلمانٌة أم اإلسالم المعتقد لحرٌة الضامن أٌهما

 ٔٙٓٔ ............................................... الٌوم المنسٌة القرآنٌة القٌمة تلك..  اإلخالص

 2ٙٓٔ .............................. خصومه عند التكفٌري واإلسالم القرآن فً التبشٌري اإلسالم

 2ٖٓٔ ............................................................ الحج من للمحرومٌن موجه عزاء  

 24ٓٔ ................................................... النفاق دٌمقراطٌة مع ال هللا عدالة مع نحن

 3٘ٓٔ ..................................................... اإلسالم لتشوٌه المستؤَجر الطابور قصة

 4ٔٓٔ ................................................. أمرٌكا تهوى كما ال القرآن أمر كما إسالمنا

 42ٓٔ ................................................... السٌاسة بٌد أداة إلى اإلسالم ٌتحول عندما

 ٖٓٔٔ ................................................... إسالمٌا   والقناع سٌاسٌا   الحكم ٌكون عندما

 4ٓٔٔ ...................... للذات العصبٌة فً المبالغة أم هللا رسول حب فً المبالغة أسوأ أٌهما

 ٗٔٔٔ .......................................... ذلك ٌبغضهم من عباده وفً عباده بتوبة هللا ٌفرح

 3ٔٔٔ ............................................... الجهاد بحبال اإلسالم خنق على ٌصّرون إنهم

 ٕٕٔٔ ...................................المسلحٌن إلى هللا رسالة هً تلك..  كافة السلم فً ادخلوا

 2ٕٔٔ ........................................................... الفرج واستنزال للتوبة ملّحة دعوة

 ٖٖٔٔ ........................................................... الحب فً ودواءنا الحب من بالإنا

 4ٖٔٔ ...................... أعداءه إلى بالبٌعة وامتدت هللا رسول عن انفضت التً األٌدي مؤساة
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 ٘ٗٔٔ ................................... المسلمٌن دٌار إلى العدو منه ٌدخل الذي الباب هً الفتنة

 4ٗٔٔ ...................................... وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عنها تحدث التً الفتن

 ٗ٘ٔٔ ......................................................................... والفتن المسلمٌن واقع

 4٘ٔٔ ............................... األزمة لهذه والحل المحكومٌن و الحكام وخطؤ الحالً واقعنا

 ٗٙٔٔ .............................. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على بالصالة مشكالتنا عالج

 2ٓٔٔ ............................................................. حرف على هللا نعبد أن باهلل نعوذ

 2ٗٔٔ ................................................ نعمة؟ ٌكون ومتى مصٌبة الموت ٌكون متى

 24ٔٔ ............................................... األٌام هذه مثل فً اتباعه علً ٌجب الذي من

 3ٖٔٔ ........................ عنها الطرف والمعراج اإلسراء بذكرى المحتفلون ٌغض مشكالت

 33ٔٔ ........................................................... خطٌر بالء..  بالدٌن المقنع الهوى

 4ٕٔٔ ........................................................ والدٌن بالعلم تتربص آّفة..  العصبٌة

 42ٔٔ ............................................................. هللا إلى الفقراءُ  أنتم الناس أٌها ٌا

م ٌَ  ٕٕٓٔ ........................................... المزٌفة الغرب قٌم عن تغنٌنا دٌننا فً عظٌمة ِق

 2ٕٓٔ ..................................................... الشٌطان كٌد من للشباب العاصم الحرز

 ٕٔٔٔ ........................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٕٙٔٔ ...................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٕٕٓٔ ..................................... وتعالى سبحانه هللا إلى والمدعوون الدعاة ٌفتقدها آداب

 ٕٕ٘ٔ ......................................................... رعٌته عن مسإول وكلكم راع كلكم

 ٖٕٔٔ ........................................................ غثاء وأنتم األمم علٌكم تتداعى عندما

 ٖٕ٘ٔ ................................................ العشر هذا فً طاعاتهم هللا ٌقبل الذٌن هم من

 ٕٓٗٔ ............................................................... عرفة ٌوم فرصة النتهاز دعوة

 ٖٕٗٔ ........................................ منها هللا حذر التً المصائب أخطر والّشقاق الّتنازع

 4ٕٗٔ ...................................................................... الهجرة عبر من عبرتان

 ٕٗ٘ٔ .................................................... المسلمٌن حٌاة فً الهجري التارٌخ أهمٌة

 4ٕ٘ٔ .......................................................... واالستغفار التوبة مالزمة ضرورة

 ٖٕٙٔ ............................................. العبادات كثرة ال العباد حقوق..  الحساب معٌار

 2ٕٙٔ ................................................. وٌإلفون؟ ٌؤلفون الذٌن هم ومن..  الوسطٌة

 2ٕٕٔ ............................................ ٌتنبهوا فلم تؤدٌبا   االبتالءات هللا من جاءتهم أناس

 2ٕٙٔ ....................................................... هللا تشكر فال القلوب تقسو أن المصٌبةَ 

 3ٕٓٔ ....................................................................... الناس غفلة من عجبا   ٌا

 3ٕٗٔ .................................................... هللاِ  رسولِ  حبِّ  رٌاحُ  تهب   ربٌع شهرِ  فً
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 34ٕٔ .............................................................. المولد ذكرى فً المسلمٌن واقع

 4ٕٗٔ ........................... [منها الوقاٌة وسبل..  أسبابها] الساعة قٌام ٌدي بٌن خطٌرة فتن

 44ٕٔ ................................................................. الموت من العبد ٌتشائم عندما

 ٖٖٓٔ ................................................... االستسقاء صالة إلى نهرع أن ٌنبغً لهذا

 3ٖٓٔ .......................................................................... الناس؟ أغنى هو من

 ٖٓٔٔ ............................................................................. الّدنٌا الحٌاة حقٌقة

 ٖٗٔٔ ................................................... الٌوم مسلمو ٌعرفه ال حال..  النفس اتهام

 3ٖٔٔ ................................................................ هللا محبة إلى للوصول السبٌل

 ٖٕٖٔ ....................................................... اإلسالم ضد شعارات حرب من حذار

 3ٕٖٔ ....................................................... فٌه روح ال جسدا   اإلسالم ٌكون عندما

 ٖٖٖٔ .................................................................. باهلل إال صبرك وما واصبر

 3ٖٖٔ ......................................... بها هللا متعك التً حقوقك من أولى..  فتنة باب سد

 ٕٖٗٔ ................................................................... الطاعات روح.. اإلخالص

 ٖٙٗٔ .......................................... بها نفسه ٌصبغ زاوٌة اإلسالم من ٌنتقً لمن عجبا  

 ٖٔ٘ٔ ............................................ شراركم علٌكم هللا لٌسلطن أو المنكر عن لَتْنَهونّ 

 ٖٙ٘ٔ .......................................................... هللا عند من والنصر..  هللا من القوة

 ٖٓٙٔ ........................................................... الٌوم واقعنا عن ٌتحدث هللا رسول

 ٖ٘ٙٔ ................................................. إلٌه وصلنا فٌما ودورها..  الدنٌا الحٌاة فتنة

 2ٖٓٔ ................................ عقبات تعترٌها مسإولٌات وإنما.. طقوس دٌن لٌس اإلسالم

 2ٖٗٔ .................................. حاقد قلب صاحب تشمل ال شعبان من النصف لٌلة فضٌلة

 24ٖٔ ....................................................... الٌوم مصٌبتا عن متحدثا   الشهٌد اإلمام

 3ٖٖٔ ................................................... الشدائد زمن فً هللا رحمة عن ٌبحث لمن

 33ٖٔ .......................................... وفقر ضعف إلى وغناهم المسلمٌن قوة أحال الذي

 4ٖٖٔ ........................................................ الفطر زكاة وأحكام تعود ال قد فرصة

 43ٖٔ ............................................. به فرط من وحال رمضان شهر اغتنم من حال

 ٕٓٗٔ ........................ لمواجهتها المثلى والطرٌقة..  الفتن هذه من المستهدف( جدا   هامة)

 2ٓٗٔ .............................................. تام تالزم: بالناس والرحمة هللا إلى الدعوة بٌن

 ٖٔٗٔ ....................................................... للمستكبرٌن تحذٌر رسالة..  الماء شح

 3ٔٗٔ ........................................ الناس منها ٌتؤفف التً واآلالم المصائب من الحكمة

 ٕٕٗٔ .......................................... عٌنٌه نصب فقره هللا جعل..  همه الدنٌا كانت من

 3ٕٗٔ ............................................................ العام هذا الحج من الممنوعٌن إلى
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 ٕٖٗٔ ..................................................................... المٌزان فً الٌوم خوارج

 ٖٙٗٔ ........................................ والخالف الشقاق من مزٌد لتحقٌق الحج ٌُستغل هكذا

ٌّعوها ال..  فرصة  المباركة  األٌام  هذه  ٔٗٗٔ ................................................ ُتض

 ٘ٗٗٔ ............................................................................. عرفة ٌومُ  هو هذا

 ٓ٘ٗٔ ....................................................... الدعاة وخاصة..  النفوس تزكٌة أهمٌة

 ٙ٘ٗٔ .................................... بالمٌالدي واستبداله..  الهجري التارٌخ ضٌاع مدلوالت

 ٔٙٗٔ .................................................................... عاشوراء؟ ٌوم فضٌلة سر

 ٙٙٗٔ ............................................... التخلف من التخلص إلى سبٌلنا الدٌنً الوازع

 2ٕٗٔ ......................................................غافلون عنه لكننا..  ونعمة دواء الموت

 23ٗٔ ......................................... المسلمٌن شمل لتمزٌق أداة   الوهابٌة اسُتعملت هكذا

 3ٗٗٔ ............................................................ هللا عباد مع األدب ٌورث هللا ذكر

 34ٗٔ ................................................................... خطٌئة كل رأس الدنٌا حب

 4ٗٗٔ .............................................................. اإلسالم فً والشكر الصبر قٌمة

 44ٗٔ ..................................... اإلسالمً المجتمع على وأثرهما..  وباطنه اإلثم ظاهر

 ٙٓ٘ٔ .................................................. هللا لسخط سببا   باألنبٌاء الفرح ٌكون عندما

 ٔٔ٘ٔ .................................................... بالمولد االحتفال لمشروعٌة فقهً تؤصٌل

 2ٔ٘ٔ ........................................................... المإمنٌن؟ عباده هللا ٌنصر ال لماذا

 ٔٗ٘ٔ ........................................................................ !!ومإلم مبشِّر..  واقع  

 23٘ٔ ....................................................................... ) قلوبهم للقاسٌة فوٌل( 

 3ٗ٘ٔ .................................... الناشئة استهداف عبر باألمة التربص تجاه األهل واجب

 34٘ٔ ................................................ قلّة أو بكثرة   ال الّصدقِ  وعدمِ  بالصدق العبرة

 ٔٓٙٔ ........................................ عاما   ٕ٘ قبل الشهٌد اإلمام إلٌها نبه نبوٌة تحذٌرات

 3ٓٙٔ ................................................ اإلسالمً العالم مشكالتُ  على القضاء سبٌل

 ٕٔٙٔ .................................... الصٌفٌة العطلة فً وبناتهم أبناءهم تجاه اآلباء مسإولٌة

 ٕ٘ٙٔ ....................................................... شعبان شهر الغتنام منها بد ال شروط

 4ٕٙٔ ..................................................... وعالج أسباب..  وتشرذمها األمة تفرق

 ٖ٘ٙٔ ........................................ دمشق أسواق من اللٌلٌٌن العلم طالب اختفاء مصٌبة

 4ٖٙٔ ....................................................... األمة إلٌه تفتقر الذي الُحب   إلى السبٌل

 ٙٗٙٔ ......................................................... (الخٌرٌة الجمعٌات) من كثٌر مشكلة

 ٕ٘ٙٔ ................................................................ آتاكم الذي هللا مال من وآتوهم

 3٘ٙٔ ................................................ .." هللا ذكر إال فٌها ما ملعون   ملعونة   الدنٌا"
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 ٖٙٙٔ ................................................ مكة فتح إلى الصحابة منها دخل التً البوابة

 4ٙٙٔ ............................................................ (الفتن مواجهة فً نبوٌة منهجٌة)

 2٘ٙٔ ........................................................ الكثٌرون عنه ذهل الذي المحنة دواء

 3ٕٙٔ .................................................. وجل عز هللا ذكر عن اإلعراض نتائج من

 34ٙٔ ...................................................................................الكبرى اآلفة

 4ٗٙٔ .................................................. فاحذروه أنفسكم فً ما ٌعلمُ  هللا أن واعلموا

 43ٙٔ ........................................................ غثاء إلى المسلمون تحول السبب لهذا

 2ٓٗٔ ............................................ اإلٌمان صدق على دلٌل اإلسالم دار إلى الهجرة

 2ٓ4ٔ ................................... والفخار االعتزاز على تبعث الهجرة كانت األسباب لهذه

 2ٔ٘ٔ .............................................. بناء إلى الهدم أحٌل أن بل بالبكاء، الدواء لٌس

 2ٕٔٔ ............................................... اإلسالم محاربة فً الغرب سالح..  االقتصاد

 2ٕٙٔ ........................................................................... هالك سبب أم نعمة

 2ٖٔٔ ............................................................... صالِحٌها الّشامِ  منافقو ٌغلبَ  لن

 2ٖ2ٔ ...................................................................... وأثره حقٌقته...  التكبٌر

 2ٖٗٔ ............... تشاء التً بالطرٌقة وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول وحنٌنك حبك عن عّبر

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  إِلَى الظ   2ٗ3ٔ ..................................... { الن 

 2٘ٙٔ .....................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  2ٙٔٔ ............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َخآصَّ

 2ٙٙٔ ............................................................. األمضى سالحنا اإلٌمانٌة هوٌتنا

 22ٓٔ ............................... والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٖٔ ........................ - ٕ - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٙٔ ................................................. منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 23ٓٔ ....................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 23٘ٔ ......................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 234ٔ ................................................................................ مقال مقام لكل     

 24ٖٔ ............................................... خجال   للمولد المتنكرٌن تذٌب أن ٌنبغً حقائق

 244ٔ .................................................. حٌاتنا فً المولد بعٌد احتفالنا ثمرة هً أٌن

 3ٓ٘ٔ ........................... األدواء من استشرى ما ضد والتحّصن السماء الستمطار السبٌل

 3ٔٔٔ ................................... والمنغصات بالغصص الدنٌا وتعالى سبحانه هللا مأل لهذا

 3ٔ2ٔ ....................................................... الٌوم وخلف الصالح السلف بٌن الفرق

 3ٕٕٔ ................................................. الٌوم المسلمٌن تواجه التً التحدٌات هً ما
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 3ٕ3ٔ ...................................................................... ٌقهر ال الحقٌقً اإلسالم

 3ٖٗٔ .................................................. الناس من كثٌر فٌه انحط الذي واللإم إٌاكم

 3ٗٓٔ ........................................................................ (أكفره ما اإلنسان قتل

 3ٗٙٔ ..................................................... ُمْشِرُكونَ  َوُهمْ  إاِل ِباهللَِّ  أَْكَثُرُهمْ  ٌُْإِمنُ  َوَما

 3ٕ٘ٔ ............................................. إرهابا   الحق استعادة سبٌل فً الجهاد سمً لهذا

 3ٙٗٔ ....................................................... الخبث فٌهم كثر إذا عباده فً هللا سنن

 32ٔٔ ........................................ الجماعً والذكر المكتوبة الصلوات بعد الدعاء حكم

 322ٔ ............................................................. اإلسالمٌة المجتمعات فساد سبب

 33ٔٔ ................................. األرض فً علوا   ٌرٌدون ال للذٌن نجعلها اآلخرة الدار تلك

 332ٔ ............................................ وتعالى سبحانه هللا فاعلٌة المسلمون ٌنسى عندما

 34ٖٔ .......................................................... األمة بها أُصٌبت التً المهانة سبب

 344ٔ ................................ ... والمعراج اإلسراء بذكرى باحتفالهم المسلمون صدق لو

 4ٓٗٔ ................................. وأزمات محن من به نتقلب ما ظل فً شعبان شهر نفحات

 4ٓ4ٔ ....................................... ٌفتنون ال وهم آمنا ٌقولوا أن ٌتركوا أن الناس أحسب

 4ٔٗٔ ................................................................. خفً شركا   الحب ٌغدو عندما

 4ٕ4ٔ ....................................................... هللا بذكر المستهترون؛ المفردون سبق

 4ٖ٘ٔ .................................................. قلوبنا فً رمضان شهر غراس ستثمر هل

 4ٗٔٔ .............................................هللا إلى العبد به ٌتقرب ما أجل  ..  الخواطر جبر

 4ٗ2ٔ .................................................... اإلسالمً الفكر ٌسمى بما ُتؤخذوا ال حتى

 4ٕ٘ٔ ............................................................... وحلول حقائق..  مشكالتنا هذه

 4٘2ٔ ........................................................... الراشدة القدوة باتباع األمة صالح

 4ٙٗٔ ........................................ عباده من للموفقٌن هللا ٌمنحه شرف..  الدٌن حراسة

 4ٙ3ٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 42٘ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 43ٓٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 432ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 44ٕٔ ................................................... والمرٌدٌن المرشدٌن إلى تعالى هللا رسالة

 443ٔ ............................................... حتمٌة ضرورة العشر هذا فً هللا إلى لرجوع

 ٖٕٓٓ ....................................... ..! المنغصات من وطّهرها مبهجات الدنٌا هللا مأل لو

 3ٕٓٓ ................................. الشهوات قوانص من ٌتخوفون اللذٌن والفتٌات الشباب إلى

ٌُعرضون ذاته به هللا ألزم بما المسلمون ٌهتم عندما  ٖٕٔٓ ....................... به ألزمهم عما و
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 ٕٕٓٓ .............................................. !واستشهاد؟ جهاد أم وفتن هرج..  الٌوم واقعنا

 ٕٕٙٓ ............................................................ المسلمٌن كل على الواجب الجهاد

 ٖٕٔٓ ...................................................................... وعالج أسباب...  الكآبة

 ٖٕٙٓ ................................................................... هو إال ربك جنود ٌعلم وما

 ٕٔٗٓ .................................................................. والسبب؟..  تقلصت مٌاهكم

 2ٕٗٓ ............................................... (وإدبارا   إقباال   الدٌن لهذا إن: )للٌائسٌن تذكٌر

 ٕٕ٘ٓ ............................................. جاهل متصدر لكل مباحا   كأل   اإلسالم غدا لماذا

 3ٕ٘ٓ ............................................................ بدعة؟ المولد بذكرى االحتفال هل

 ٖٕٙٓ ......................................... لماذا؟.. لإلٌدز بٌوم االحتفال السخافات أسخف من

 2ٕٓٓ .............................. معصٌة غدت معصٌة ارتكاب استلزمت إذا المبرورة الطاعة

 2ٖٕٓ ........................................ إلٌه واإلقبال وتعالى سبحانه هللا إلى التوجه عالمات

 2ٕٙٓ .................................................................. ووجوبه الحج صحة شروط

 3ٕٓٓ ......................................................................... والقبول اإلكرام مائدة

 3ٕٗٓ ............................................................................. والضمان الوظٌفة

 ٕٓٔٔ ............................................................ وجل عز هللا رحمة عن المبعدون

 ٖٕٔٔ ....................................................................... النقمة بعد النعمة مفتاح

ُكمْ  َتْسَتِغٌُثونَ  إِذْ   3ٕٔٔ .............................................................. لَُكمْ  َفاْسَتَجابَ  َربَّ

 ٕٕٗٔ ............................................................ بٌنها والعالقة والُمَسبَّبات األسباب

 ٖٕٓٔ .......... والعلوم المعارف فً العربٌة المجتمعات وتخلف الغربٌة المجتمعات تفوق سبب

 ٖٕ٘ٔ ...................................................... األمة هذه تارٌخ فً والدواء الداء قصة

 4ٖٕٔ .......... األمة وواقع( وسلم علٌه هللا صلى) هللا رسول مولد بذكرى االحتفال بٌن العالقة

 ٕٗٗٔ ............... تشاء التً بالطرٌقة وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول وحنٌنك حبك عن عّبر

 ٕٓ٘ٔ ........................................................ تحققها وضمانة رمضان شهر بشارة

 ٕٙ٘ٔ .................................................................... (َقْدِرهِ  َحقَّ  هللّاَ  َقَدُرواْ  َوَما)

 ٕٔٙٔ ................................................. لبرهان تحتاج دعوى...  هللا لرسول محبتنا

 ٕٙٙٔ ................................................ وجل عز هللا مع أدب   هللا رسول إلى التجائً
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ِي شِٙو هِؼبْ ٚآفوٖ َّٚ  ٔشبؽٕب اٌّؼىًٛ ِب ث١ٓ أ
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  ثناءاؾلجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  من عادًة أكثًر الناسن أن وي إذا دخلى شهري رمضافى المبارؾن ىيرًعيوا إلى المساجدن كأقبلوا نشيطينى 
ون كات جهوا للقياـً بحٌقًو على خيًر كجون حت ى إلى صبلًة الت راكي ن ك استأنسوا بهذا الشهًر كقدكم

إذا مر  من ىذا الشهًر أسبوعه أك أسبوعافن فترى الن شاطن كتناقهى اإلقباؿن كتنظري إلى المساجًد 
التي كانت مكتظ ةن بالماللٍّينى كالقائمينى في أك ًؿ الٌشهرن كإذا بها قد أصبحت فارغةن إال من نالًف 

نهان كإذا مضى األسبوعي الثٌالثن ككادى أف يدخلى العشري األخيرن رأيتى أكثرى الذين كانوا يملؤك 
المساجدن كقد كادت أف تالب ى فارغةن أينى ذلكى النشاط؟ كأينى ذلكى اإلقباؿ؟ كذلكى االستئناسي 
بلقباًؿ شهًر رمضاف؟ أينى ىذا مما سمعناهي عن المالطفى عليًو الالبلةي كالسبلـ؟ كمن كصفًو لهذا 

 هًر المبارؾ؟ الش

كاف النبيُّ عليًو الالبلةي كالسبلـ فيما ص   عنوي أجودى الناسن ككافى أجودى ما يكوفي في شهًر 
رمضافن ككافى أجودى ما يكوف في العشًر األخيًر من ىذا الشهرن كافى عطاؤهي عليًو الالبلةي كالسبلـ  

عنوي عليًو الالبلةي كالسبلـ أنوي كافى إذا كالريً  المرسلةن في ىذه األياـً التي تفدي إلينان كقد ص   
دخلى العشري األخيري من ىذا الشهًر المبارؾن طول الفراشن كشد  المئزرن كالزـى المسجدن كابتعدى 
عن الدنيا كأسبابهان ككاف يقوؿي فيما يركيًو الشيخافهلل "التمسوا ليلة القدر في العشًر األخيًر من 

ينن أك ثبلثو كعشرينن أك خمسو كعشرينن أك تسعو كعشرينن شهًر رمضافن في ليلًة إحدل كعشر 
ـى ليلةى القدًر إيمانان  أك  خًر ليلةو من ليالي رمضاف"ن ككاف يقوؿي عليًو الالبلةي كالسبلـهلل "من قا

ـى من ذنوبون مهما كانت ذنوبيو"ن ركل ذلكى الشيخافن البخارمُّ كمسلم.  كاحتسابانن غيًفرى لوي ما تقد 
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بادى اهلًل بينى كاقعنان نشاطنا المعكوس ما بين أك ًؿ ىذا الشهًر ك خرهن كبينى كصي ًة قارنوا يا ع
 المالطفى عليًو الالبلةي كالسبلـ كعملون عبلـى يدؿُّ كاقعينا الذم كصفٍت؟

إنوي إف دؿ  على شيءن فلنما يدٌؿ على أف  إقبالنا إلى المساجدن كسعيىنا لقياـً ليالي رمضافن إنما 
 قبيًل إمتاًع النفًس بشيءو جديدن كمن قبيًل نشاطو نفسيٍّ ال استجابةو قلبٌيةو هلًل عز  كجل.ىو من 

شهره جديدن لوي طابعه معٌينن كلوي تقاليدي معركفةن كالناسي يحبُّوفى الجديدن كلذلكى تجدىم شبابان 
ىذه الحاؿ فيأملي كشيبان كأطفاالن يهرعوفى إلى المساجدن كتغهُّ بهم المساجدن كيرل اإلنسافي 

ـي الفضلى من ىذا الشهرن  خيرانن كيتفاءىؿي بالكثيًر من رحمًة اهلًل عز  كجلن كلكن عندما تأتي األيا
كعندما تأتي تلك الليالي التي ينبغي أف يتعر ضى اإلنسافي فيها لرحمًة اهلًل عز  كجلن إذ تتضاعفي 

ن العتقاًء يعتقهمي اهللي منى النيراًف في شهر رمضافن فيها الرحمةن فلئن كاف في كلٍّ ليلةو عدده كبيره م
 فلف  اهللى عز  كجٌل يعتعي في ليالي العشًر األخير بمقداًر ما أعتعى في تلكى الليالي المدبراًت كٌلها.

كيفى يرضى المسلم أف يقبلى في أكائًل ىذا الشهًر نشيطان مستأنسان إلى المساجدن ثم  يعلن بواقع 
لو كسآمتون فيترؾي صبلةى التراكي ن كيترؾي حضورى الجماعاتن كيترؾي ما كافى مشتغبلن بًو حالًو عن مل

مقببلن إليًو منى الطٌاعات؟ ربٌما كافى يقبلي على تبلكًة القر ًف بهٌمةو في العشًر األٌكًؿ من ىذا الشهرن 
دليبلن على أف  أعمالنا  فلذا انتالفى الشهرن ترؾ أك تناقهى إقبالوي على التبلكةن أخشى أف يكوف ىذا

غيري صادقةن كأننا ال نبتغي بها كجوى اهلًل عز  كجٌلن كأف  الهول ىو الذم يسوقينان كأن وي ىو قائدينان 
أخشى أف يكوفى األمري كذلكن كعلى اإلنساًف أف يمحه نٌيتون كاإلنسافي كما قاؿى اهللي عز  كجٌل 

 كلو ألقى معاذيره((. عنوهلل ))بًل اإلنسافي على نفسًو باليرة * 

عبادى اهللهلل إنني أكصيكم كأكصي نفسين بأف نضاعفى من نشاطنا فيما تبقى من ىذا الشهرن كأف 
نضاعفى من إقبالنا على اهلًل عز  كجٌل في الليالي المتبٌقيًة منون إف كافى إقبالنا على الطاعات 

دان عن المحرماًت كالمكركىاتن فلنضاعف ذلك بدالن من أف ننقهى ىذا اإلقباؿن كإف كافى ابتعا
فلنحمل أنفسنا على مزيدو من الشٌدًة في ىذه األيٌاـً كالليالي المتبٌقيةن ال تىدىعيوا صبلةى التراكيً  
لسأمةو أك مللن أذكري في أكائًل ىذا الشهرن أف  مسجدكم ىذا كافى يمتلئ بالماللينن ال صبلة 

إلى الثابتين في صبلًة التراكي ن فبل أجدي منهم إال  العشاء بل صبلة التراكي ن أما اليـو فأنظري 
الثلثن كالثلثي كثيرن لماذا ىذه الظاىرة؟ لماذا ىذا الزىد؟ رسولكم المالطفى عليو الالبلةي 

كالسبلـن كاف إذا أقبلى العشري األخيري يضاعفي من طاعاتون يضاعفي من جهودهن يضاعفي من كلٍّ 
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كأنتم تيدبركفى كتنقالوفى كتعكسوفى ما كافى يفعلوي نبٌيكم عليًو الالبلةي  خيرو يوفٌقوي اهللي عز  كجٌل لون
 كالسبلـ.

ليلةي القدرن كحسبكم منها ما قالوي اهللي عز  كجٌل عنها في محكًم تبيانوهلل ))إنا أنزلناهي في ليلًة القدر * 
ئكةي كالركحي فيها بلذًف ربهم كما أدراؾى ما ليلةي القدر * ليلةي القدًر خيره من ألًف شهر * تنز ؿي المبل

 من كلٍّ أمر * سبلـه ىي حٌتى مطلًع الفجر((.

ـي اهلًل لنا في ىذًه الليلةن مزيٌةه ما  خاليالةه من خالائًه ىذًه األمة كما كردى في الالحي ن إكرا
ىذه  أكرمت بها أٌمةه غيري ىذه األٌمةن فاحمدكا اهللى عز  كجل  على ىذه الٌنعمةن كحاكلوا أف تنتهزكا

الفرصة كأف ال تفوتكمن كلئن كٌنا عاجزينى عن قياـً ليلها حع  قياـو كما كافى يفعلي المالطفى عليًو 
الالبلةي كالسبلـن فلقد كردى في الالحي  أف  اهللى عز  كجل يعطي ثوابى القياـً الكامل لمن شهدى 

ـى الذم سن وي رسوؿي اهلًل صلى  ـى القيا اهلل عليو كسلم في تلكى الليلةن أم صبلةى الجماعًة ليلهان كقا
صبلة التراكي ن شهدىا مع الجماعةن ثم  شهدى صبلةى الفجًر أيضان مع الجماعةن كلم يرتكب فيما 
بينهما محٌرمان من المحٌرماتن فالمظنوف بكرـً اهلًل عز  كجلن أف يسٌجلى ىذا اإلنسافى في القائمينن 

ـى ليلةى الق  در.كأف يٌدخرى لوي أجرى من قا

كمن مظاىًر رحمًة اهلًل بعبادهن أن وي أخفى ىذه الليلةن نعمن تلكى ظاىرةه من ظواىًر الٌرحمًة اإللهٌيًة 
بعبادهن حت ى يدعوىم ذلكى إلى مزيدو من اإلقباؿن كحٌتى يدعوىم ذلكى إلى مزيدو من االحتياطن لعل  

درمن لعل  الليلةى ىي ليلةى الحادم كالعشرين ليلةى القدًر تكوفي اليـو تكوفي غدان تكوفي بعدى غدن كما أ
ـي عندما  أك لعل  الغدن كمن ذا الذم يعلمي كيقطع ذلك؟ كصدؽى المالطفى عليًو الالبلةي كالسبل

قاؿهلل "عجبى رٌبكم من قوـو يقادكفى إلى الجٌنًة بالسبلسل"ن ىذا مظهره من مظاىًر سوًؽ اهلًل لنا إلى 
ر حٌتى تدعونا الحيطة إلى أف نعٌمر ليالي ىذا الشهرن بل الليالي جنانون أف أخفى عٌنا ليلةى القد

المتبٌقيةى من ىذا الشهرن بمزيدو من النشاطن بمزيدو من اإلقباؿن بمزيدو من الطاعاتن بمزيدو من 
 التنٌزًه عن المحٌرمات.

ها اهللي سبحانوي كال بد  اف أذٌكركم بعدىا بما أنتم مقبلوف عليون من شعيرًة زكاًة الفطرن التي جعل 
كتعالى فريضة على المسلمينى بشركطو سأتحٌدثي عنهان كردى ذلكى في الالحي ن عن عبًد اهلًل بًن 
عمرى رضيى اهللي عنوي قاؿهلل فرضى اهللي سبحانوي كتعالى زكاةى الفطًر صاعانن من بػيرٍّ أك شعيرو أك تمرو على  

عيدو الخدرمٍّ رضيى اهللي عنوي قاؿهلل كٌنا نخرجي زكاةى كلٍّ مسلمو حرٍّ كعبدون ذكرو كأنثى. ككردى عن أبي س
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ن فما زلتي أخرجي ذلكى   الفطًر صاعان من تمرو أك صاعان من شعيرو أك صاعان من بػيرٍّ أك صاعان من أًق و
 كل  عاـو ما حييت.

لذم كٌلفوي كقد قٌررى العلماءي أف  من شركًط كجوبها أف يكوفى اإلنسافي مسلمانن كأف يكوفى ىذا المبلغي ا
اهللي عز  كجٌل بلخراجًو كالذم سأحددهي لكمن فائضان عن نفقتًو كنفقًة من جعلوي اهللي مسؤكالن عنهمن 
يوـى العيًد كليلتون فلذا بقيت بقٌيةه لديًون زائدةه عن نفقتو كنفقًة عيالون كمسكنو ىو بحاجةو إليون فقد 

 ثم  عن كلٍّ من ىو مسؤكؿه عنهم ثانيان. كجبى عليًو إخراجي زكاًة الفطرن عن نفسًو أكالنن 

كإنما تجبي صدقةي الفطًر ىذه بمغيًب شمًس  خًر يوـو من أياـً شهًر رمضافن أم بدخوًؿ ليلًة 
الفطرن عندى ذلكن يتعي ني الوجوبن فبل تجبي زكاةي الفطًر مثبلن على من كلدى بعدى مغيًب شمًس ذلكى 

ن كال تجبي على من مات قبلى غر  ن ىذا عندى اإلماـً الشافعٌين أٌما عندى اليـو كًب شمًس ذلكى اليـو
ـى أبا حنيفة جعلى من شرًط   الفطرن كما أف  اإلما

اإلماـً أبو حنيفةن فقاؿى إنها تجبي ببزكًغ صبً  يوـً
كجوبها أف يكوفى الرجلي يملكي نالابانن أم غنٌيان يملكي نالابان زكويٌانن فلذا ملكى ىذا الٌنالابن فقد 

 عليًو إخراجي زكاًة الفطًر عن نفسًو كعم ن جعلوي اهللي مسؤكالن عنهم. كجبى 

زكاةي الفطًر تيخرىجي من غالًب قوًت البلدن كغالبي قوًت البلًد اليـو كما تعلموفى ىو البيرن كقد حيدٍّد  
دى بالاعو من غال ًب قوًت كما سمعتم من حديًث أبي سعيدو الخيدرٌمن كسٌيدنا عبًد اهلًل بًن عمر حيدٍّ

 البلدن كعندى اإلماـً أبي حنيفةهلل نالفي صاعن كلكن  الاٌلاعى عندهي أكبر فالكٌمٌيةي تتقاربي أخيران.

كإذا أردنا اف نحددى الاٌلاعى كيبلنن فهوى كما قالوي العلماءهلل عبارةه عن أربًع حفناتو بكفٍّ رجلو معتدؿن 
ن  أربع حفناتن كأٌما إذا أردنا أف نحوٍّؿى ىذا الكيلى إلى كزفن الوزًف المتعارًؼ عليًو في عالرنا اليـو

فهو ال يزيدي على كلٍّ حاؿن عندى اإلماـً أبي حنيفة كعندى اإلماـً الشافعٌين ال يزيدي على ألفي غراـن 
أم ال يزيدي على اثنين كيلو من غالًب قوًت البلدن فانظركا كم يساكم كيلو البير في ىذه األياـن 

لمبلغ الذم فرضوي اهللي سبحانوي كتعالى عليكمن كال بأس أف نقٌلدى مذىبى تستطيعوفى أف تحٌددكا ا
اإلماـً أبي حنيفة رحموي اهللي تعالىن فنخرجى قيمةى ىذا القوت بدالن من أف نخرجى القيمةى ذاتهان ألف  

قنا في ذلكى ىو األفضلن كىوى األكلى للمحتاجينى في ىذًه األياـن أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يوفٌ 
أكاخًر ىذا الشهر لمزيدو من الطٌاعةن كلمزيدو من اإلقباًؿ على اهلًل عز  كجلن كما أسأؿي اهللى لي كلكمي 
الثباتن الثباتى على ما كٌفقنا إليون ذلكى ىو عنوافي قبوؿ اهلًل عز  كجٌلن فمن رأل نفسوي كقد تابى 

ف قان للثباتن فليعلٍم أن وي مقبوؿه عندى اهلًل عز  في ىذا الشهًر ك بى إلى اهللن منشرحان لبلستقامةن ميو 
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كجٌلن أٌما إف نكه اإلنسافي على عقبون كارتد  إلى سوًء حالون فأسأؿي اهللى لوي كليى العافيةن كأسأؿي 
اهللى سبحانوي كتعالى لنا جميعان أف يبعدنا عن مطارًح الٌردلن كأف يجعلنا من المقبولينن كأف يتغٌمدنا 

 الخفٌيةن فاستغفركهي يغفر لكمن فيا فوزى المستغفرين.   بألطافوً 
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 ِٓ ٌُ ٠زُٙ فٛاؽو ٔفَٗ ال ٠ؼل ِٓ اٌوعبي
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

رأيتي في كبلـً بعًض الٌربانيين من الٌسلًف الالال ن رأيتوي يقوؿهلل )من لم يزف أعمالوي كأحوالوي في كلٍّ 
ه منى الٌرجاؿ(. أم ال يعدُّ منى الٌرجاًؿ الذينى قاؿى اهللي كقتو بالكتاًب كالسٌنةن كيٌتهم خواطرهين فبل تعدُّ 

فيهمهلل ))رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهللى عليًو فمنهم من قضى نحبوي كمنهم من ينتظري كما بٌدلوا 
 تبديبلن((. 

استوقفني ىذا الكبلـ من ىذا العالًم الٌربٌانٌين الذم ىو من أعياًف السلًف الالال  من أرباًب 
الثبلثًة األكلىن كىو يقوؿهلل )من لم يزف أعمالوي كأحوالوي في كلٍّ كقتو بالكتاًب كالسٌنةن كلم  القركفً 

يٌتهم خواطرى نفسون فبل تعٌدهي من الٌرجاًؿ الذينى قاؿى اهللي فيهمهلل ))رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهللى 
ـي سائًر الرٌ  بٌانٌيين من سلفنا الاٌلال . عليو((ن كعدتي بهذا الكبلـً الذم يقولوي ال كاحدن بل ىو كبل

ن كتساءىلتي عًن األفئدًة التي تستوعبي ىذًه  عدتي بهذا الكبلـن إلى كاقًع المسلمينى في ىذا اليـو
الٌناليحةن كالتي تقفي عندىا بلجبلؿو كتقبُّلن فرأيتي أف  ىذا الكبلـى غريبه غربةن كبرل في عالرنا 

. كال أقوؿي أنوي غريبه في مجتمعاتو غ يًر إسبلمٌيةن فهذا شيءه كاض ن كلكٌني أعني أف  ىذا اليـو
الكبلـى غريبه في مجتمعاتنا اإلسبلمٌية. أينى ىمي المسلموف الذينى يعودكفى فيزينوفى أعمالهم 

 كأحوالهم في كلٍّ كقتو بميزاًف الكتاًب كالسٌنة؟ 

ـى تالٌوراتو  كاجتهاداتن عادكا فاٌتهموا ثم  أينى ىم الذيٌن إذا سنحت لهم خواطرن ككقفوا أما
أنفسهم؟ اٌتهموىا ربٌما باتٌباًع الهولن أك اٌتهموىا بالخطًأ في الفهمن أك اٌتهموىا بالٌسطحٌيًة في 

 االرتباًط كالٌرجوعن ىذًه غدٍت قٌلةن قليلةن جٌدان في مجتمعاتنا اإلسبلمٌية.
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أينى جاءى ىذا اإلنسافي بهذا الكبلـ؟ كقفزى إلى ذىني تساؤؿه أعلمي أف  كثيرين ككثيرين يطرحونون من 
ـي  يةن في كتاًب اهللن كال حديثان من كبلـً رسوًؿ  ـي سٌنة؟ ليسى ىذا الكبل ـي قر فو أـ كبل كىل ىذا كبل
اهلل. ففيمى الوقوؼي عندى كبلـً إنسافو يال ُّ منوي الخطأي كالاٌلواب؟ كىذًه ظاىرةه من أمراًض ىذا 

 الناًس من يسأؿي ىذا السؤاؿن فما الجواب؟العالر. قفزى إلى ذىني اف  في 

كالجوابن ىو أف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمى قاؿى في الحديًث الاٌلحي ن أجل في الحديًث 
الاٌلحي  الذم ال يعجبي اليوـى بعضى الًفرىٍؽهلل "عليكم بسٌنتي كسٌنًة الخلفاًء الٌراشدينى المهديينن 

يقوؿي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى ىذا الكبلـن فلنٌوي يدلي من  عٌضوا عليها بالٌنواجذ". عندما
خبللًو بشهادةو لهذًه العالوًر النٌيرةن التي تمٌثلي فجرى انببلًج اإلسبلـً بعدى بعثًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي 

 عليًو كسٌلم.

التي عاشى ىو في أٌكًؿ قرفو كعندما أجد ثناءى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن على القركًف الٌثبلثة 
ـى شهادةو ثانيةن بأف  ىؤالًء  منهان "خيري القركًف قرنين ثم  الذينى يلونهمن ثم  الذينى يلونهم".  فأنا أما
الرجاؿ المسلمين الذينى نشؤكا في ظبلًؿ كتاًب اهلًل كسٌنًة رسولون في فجًر ىذه القركًف الٌثبلثةن 

 عليو كسٌلم أف  كبلمهم ىدمن كأف  نالائحهم سٌنةه مٌتبعةن بعدى ىذًه شهادةه من المالطفى صلى اهللي 
 سٌنًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليو كسٌلم. 

ثم  إنني أقفي ألتساءىٍؿن أفكافى ىؤالًء الٌربٌانٌيوف ينزحوف في ىذا الكبلـً كأمثالًو من أفكارىمن مما 
على ألسنتهمن فما كافى أحدىم يتفٌوهي بكبلـو إال  تملي عليهم أنفسهم؟ ىؤالًء الٌربٌانٌيوف كانوا رقباءى 

بعدى اف يقتطفوي من نالوصو من كتاًب اهلًل عز  كجٌلن أك أف يأخذهي غٌضان طريٌان من كبلـو قالوي سٌيدنا 
رسوؿي اهلل صلى اهللي عليوو كسٌلم. كلكن  اإلنسافى الذم يعجبي برأيون يتيوي عن كبلـً رسوًؿ اهلًل صلى 

 كسٌلمن كيتيوي عن الدالئًل العقبلنٌيًة التي تدٌلوي على صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى. اهللي عليو

أليسى ىذا الكبلـ الذم يقولوي ىؤالًء الٌربٌانٌيوفن كليسوا كاحدانن أليسى ىذا الكبلـ ىو ذاتيو الذم 
ماجو بسندو صحي هلل "إذا  يقولوي المالطفى عليًو الالبلةي كالٌسبلـن فيما ركاهي الٌنسائيُّ كالترمذمُّ كابني 

رأيتى شٌحان مطاعانن كىولن مٌتبعانن كدنيان مؤثرةنن كإعجابى كلٍّ ذم رأمو برأيون فعليكى بخاٌصًة نفسكن 
 كدع عنكى أمرى العاٌمة".
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ما معنى أف يعجبى اإلنسافي برأيو؟ معنى ذلكن ىذا الذم يحٌذري منوي ىذا العالمي الربٌانيُّ الجليلن 
اطره( من لم يٌتهم خواطرى نفسًو بالخطأن بالنسيافن بتسٌرًب الزغل الٌنفسيٍّ إليهان )من لم يٌتهم خو 

من لم يفعل ذلكن فبل شك  أنٌوي ممن قاؿى عليًو الاٌلبلةي كالسبلـ عنهمهلل "إذا رأيتى شٌحان مطاعانن 
عنكى أمرى  كىولن مٌتبعانن كإعجابى كلٍّ ذم رأمو برأيون كدنيان مؤثرةنن فعليكى بخاٌصًة نفسكن كدع

 العاٌمة". من ىذا الكبلـن استقى ىؤالًء العلماءي ىذا الٌنال .

كأعودي فأقوؿهلل أينى يكمني الخطأن بًل الخطرن في أف ال يٌتهمى اإلنسافي نفسوي في قرارو يدلي بون أك 
في رأمو يرتئيون أك في خاطرةو حامت حوؿى قلبون أينى ىو مكمني الخطًر في ذلك؟ مكمني الخطرن 

اهللى سبحانوي كتعالى أعلنى لنا في محكًم كتابون كأف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسل مى أٌكدى لنا في  أف  
ـي رسوًؿ اهلل صلى اهللي  الالحيً  من سٌنتون أف  "أعدل عدٌكؾ نفسكى التي بينى جنبيك"ن ىذا كبل

 عليو كسٌلم.

نيا ىي نفسوي الكامنةي بينى جنبيون كإذا علمى أف   كإذا عرؼى اإلنسافي أف  أعدل عدكٍّ لوي في ىذه الدٌ  
كيدى الٌشيطاًف ضعيف بالٌنسبًة لكيًد نفسون كأف  الٌشيطافى يجعلي من كيًد النفًس سبلحان لوي في 

 معركتًو مع عباًد اهلًل سبحانوي كتعالى.

 عز  كجل  على إذا عرؼى اإلنسافي المسلمي ىذان ككافى مسلمان حٌقانن ككافى يسيري على صراًط اهللً 
كىجىٍلن من أف يشذ  عن الطريعن كمن أف يشردى عن الاٌلراطن فبل شك  أنوي كٌلما سنحت في فكرًه 
خاطرةن يحاكؿي أف يتبٌينن أليست في ىذه الخاطرًة شائبةه من شوائًب نفسون أليست ىذًه الخاطرةي 

قة شهوةن من شهواًت الٌنفسن رغبةن التي ظهرت أمامي مقٌنعةن بقناًع اإلسبلـن أليست ىي في الحقي
 من رغائًب الهول؟ 

ينبغي أف أٌتهمن ينبغي أف أمٌحهن ينبغي أف أراقبى كأنظرن كمقياسي النظرن إنما ىو التباٌلري بكتاًب 
 اهللن كالتباٌلري الٌدقيعن الٌدقيعن بسٌنًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليو كسٌلم.

ىؤالًء الربٌانيين قبسان منيران أمامون كما عل منا رسوؿي اهلًل  فلف غم ت عليو السبلن فليجعل من كبلـً 
صلى اهللي عليًو كسٌلمن كليجعل من كبلـً أكلئكى السلًف الاٌلال  مالباحان منيران يبعدهي عن الٌتيون 

 كيعينوي على اٌتهاـً نفسون ليتبٌينى الخطأ من الالواب من  راًء نفسو.
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وي كافى من الٌرجاؿن الذينى أشارى إليهم أكلئكى الٌربٌانٌيوف كاٌلذينى قاؿى إف فعلى اإلنسافي ىذان فبل شك  أن
اهللي عز  كجل  في حٌقهمهلل ))رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهللى عليو فمنهم من قضى نحبوي كمنهم من 

 ينتظر((.

ـي مفتوحن يشملي األجياؿى كٌلها إلى يوـً القيامةن إف ىم كانوا ممن كصفهم اهلل سب حانوي كتعالى كالكبل
 بهذا الوصف.

أٌما إف كافى ىذا اإلنساف ممن إذا كصلى إلى رأمو يرتئيون أك كقفى على خاطرةو سنحت لون أك ركنى 
إلى اجتهادو أعجبى بون تعٌلعى بهذا الٌرأًم كاالجتهادن كرأل أف  الحع  كل  الحع ىو ما قد اىتدل إليًو 

ن ىو ما يتمٌثلي في ااراًء كاألفكاًر كالخواطًر األخرلن من ىذا الرأمن كأف  الضبلؿى كل  الضبلؿ
كعادى يٌتهمي ااخرينى بدالن من أف يٌتهمى نفسون فهذا إنسافه تائوه عن صراًط اهلل. كىوى ممن صدؽى في 

 حقٍّهم قوؿي رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسل مهلل "كإعجابى كلٍّ ذم رأمو برأيو".

في ىذا العالر؟ ألستم تبلحظوفى أيها اإلخوة أف  جل  المسلمينى  فماذا نجد من حاًؿ المسلمين
ن قد غدكا عٌشاقان ارائهم؟ يضعوفى أنفسهم موضعى العالمًة من حياتهمن إذا سنحت فكرةه  اليـو

ـي اهلًل سبحانوي كتعالى الذم ال يأتيًو باطله من بيًن يديًو  ألحدو منهمن ر ىا ىي القر ف ذاتيون كىي كبل
لفون فلو أف  الثٌقلين جاءا ليوضحا لوي خطأهي كخطلون لم يرعو عن الرأًم الذم تعش قوي كال من خ

 كتمس ك بو. 

أينى ىو مكافي اٌتهاـ المسلم لنفسون فيما يقولوي ىؤالًء الٌربٌانٌيوف؟ أينى ىو التعامل مع قولًو صلى اهللي 
و الٌتعامل مع ىذا الذم يوضحوي بيافي عليًو كسٌلمىهلل "أعدل عدٌكؾ نفسكى التي بينى جنبيك"؟ أينى ى

اهلًل سبحانوي كتعالى في كثيرو من  ياًت كتابو؟ أما ينبغي أف أعلم أف  كياني مشوبن خلي ي خيرو ًبشىٌرن 
أملكي عقبلن نٌيرانن كأملكي نفسان تأمرني بالسوءن كإف  كيدى النفًس شرٌّ من كيًد الشيطافن أما ينبغي أف 

فلف علمتيهان أما ينبغي أف أمٌحه؟ أما ينبغي أف أٌتهمى نفسي؟ ىذا ما قد أصب ى أعلمى ىذه الحقيقة؟ 
ن كىو مظهره من مظاىًر الخوارًؽ التي أكرـى اهللي بها رسولوي صلى  غريبان في مجتمعاتنا اإلسبلمٌية اليـو

 من بعده.  اهللي عليو كسٌلمن إذ كشفى لوي عن سجاؼ الغيبن كأراهي كثيران مما يجرم في حياًة أٌمتو

ن ىذه االختبلفات الكبيرة كالكثيرة كالتي  ىذا الٌتهارجي الذم يقعي في مجتمعاًت المسلمينى اليـو
تتحٌوؿي إلى صراعاتو مريرةن يالطادىا أعداءي المسلمين كيوظفونها لخططهم كمالالحهمن ىذه 
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كلئكى العلماءي الٌربٌانٌيوفن االختبلفاتي التي تركف أك التي تسمعوف عنهان نتيجةي ىذا الذم يحٌذري منوي أ
كيحٌذري منوي من قبلهم سٌيدنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن فعندما أرتئي رأيان باسًم ىذا الٌدينن 
ثم  أتعٌشقوي كال أريدي أف أٌتهمى نفسي بأني لعٌلي منوي على خطأ. كعندما تسن ي لكى أنتى ااخري فكرةن 

نفسهان فتتعٌشعي ىذه الفكرةن كتضعي نفسكى منها موضعى العالمةن كعندما  فيما يتعٌلعي بهذًه المسألةً 
ـى  يرتئي ثالثه في ىذًه المسألًة رأيان  خرن كيأبى أف يٌتهمى ىو الثٌالثي نفسون كيضعي نفسوي من رأيًو أما

ـى تنتهي األمور؟ تنتهي األموري إلى مقارعاتن كتنتهي األموري إلى مالادماتو عدكان ٌيةن العالمةن إال
 كتنتهي األموري إلى شقاؽو ثم  تنابذو مما قد نهى اهللي سبحانوي كتعالى عنوي كمما ال أريدي أف أخوضى فيو.

ن كإال فلننا ال نعلم أف  الخبلؼى كافى موجودان في عالوًر الٌسلًف الالال  كما  كىذا ما يجرم اليـو
ن لكن  ىذه الخبلفات كافى يذيبيها األدبي  اإلسبلمٌي. كافى الرجلي إذا ارتأل رأيانن من ىو موجوده اليـو

أجًل خدمًة ديًن اهلًل عز  كجلن قد رى أنوي ربٌما كافى على صواب كربٌما كاف على خطأن كحٌتى لو لم 
تل  لوي دالئلي كونًو مخطئانن فهو يفرض احتماؿى خطئًو مرجوحانن كلذا فلنوي يتقٌبلي الرأمى المخالف 

 الذم تالٌورهي علمو.ألنوي يسدُّ االحتماؿى 

عندما أجن ي إلى رأمو كأراهي أقربى إلى الالواب ال الالوابى بعينون فبل شك  أف  احتماالن كلو يسيران 
يبقى أنني ربما أكوفي على خطأن ىذا االحتماؿ الذم لوي فسحةه في نفسي كفي قلبي يٌتسع للرأم 

كلم يكن يقعي تالادـن ألف  الهدؼ إنما ااخر الذم يرتئيًو ااخركفن كلذلك فلم يكن يقعي شقاؽن 
ىو السعيي إلى مرضاًة اهللن ال الٌسعيي إلى االنتالاًر للنفًس كللذاتن كمن ثم  فلقد كافى المسلموفى 

 من قبلي مٌتحدينن بمقداًر ما كانوا مختلفينى في أمورىم االجتهاديًٌة المتنٌوعة.

ن فقد غدٍت  راؤنا االجتهاديٌةي  المتنٌوعة غذاءان نغٌذم بًو أنفسنان نغٌذم بًو ذكاتنان نغٌذم بًو أٌما اليـو
شهواتنان نغٌذم بًو أنانٌياتنان كلذلكى فهيهاتى أف أتنازؿى عن رأمو ارتأيتيو مهما كانًت الظركؼن كمهما  

كانًت الٌدالئلن ألنني لو تنازلتي عنو لجرحتي بذلكى كرامتين كألنزلتي بذلكى نفسي من برًج 
ككذلكى المقابلي لين ال يمكني أف يتنازؿى عن رأيًو مهما الحت لوي البوارؽي أنٌوي مخطئن ألنوي عالمتهان 

إف فعلى ذلك سيجرحي ىو ااخري كرامتون كلسوؼى ينزؿي نفسوي من علياًء عالمتهان ما النتيجةي إذان؟ 
ـي يودم إلى عدكافن كالعدكافي يودم إلى  شركخو مما قد تركفن النتيجةي ال بد  من التالادـن كالتالاد

 كمما قد كظٌفوي الغربي لنفسًو أيٌما توظيف.
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عندما يكوفي حاؿي المسلمينى ىكذان ما العبلج؟ العبلجن يتمٌثلي في ىاتين الكلمتين اللتيًن قالهما 
رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "عليكى بخاٌصًة نفسكن كدع عنكى أمرى العاٌمة". كالخاٌصة تتمٌثلي 

ذاتن كفي األىلن الزكجن الزكجةن األكالدن كلُّ من يلوذكف بك. "كدع عنكى أمرى العاٌمة"ن ألف  في ال
الخوضى في أمًر العاٌمًة خوضه في طريعو مسدكدن لن تجدى من نتيجتًو إال جداران مسدكدان تقفي 

 أمامو. 

سيركفى على صراًط كلكٌني أعودي فأقوؿهلل إنني أبحثي في خيالي كذىني في ىذا العالرن عن شبابو ي
ـى كلماًت ىؤالًء  اهلًل عز  كجٌلن كيٌتجهوفى ربٌما إلى سبًل الٌدعوًة إلى اهللن أبحثي عن أناسو يقفوفى أما

 الربٌانٌيينن كيتلٌقوفى منهم الٌتربيةن كيالغوفى إلى نالائحهمن فبل أجد. 

موضوعةن في أماكنى  أصبحٍت كلماتي ىؤالًء الٌناس غريبةن عٌنا أيها اإلخوةن كأصبحت نالائحهم
قالٌية على رفوؼن كالكتبي التي تحوم ىذه الٌنالائ  أصبحت غريبةن كربٌما أصبحت مجهولة من 

أذىاًف كثيرو من الشباًب المثٌقف الذينى حشيت أذىانهم بمئاتو من الكتًب الحديثًة الفكريًٌة 
 المتنٌوعةن كلكنهم عن ىذه النالائ  معرضوف. 

مرضو خطيرن يفاللي ىذه األٌمةى عن سلفهان أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى كإنها لظاىرةه تدؿُّ على 
 سبحانوي كتعالى أف يالل ى أحوالنا جميعان فاستغفركهي.  
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 ّٟ  اٌّشبَ ِؾّظٕخٌ ػلَّ اٌفزٓ ثطٍجِخ اٌؼٍُ اٌّشوػ

 

ا ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كبارؾ على  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

اكتى لقد شاءى اهللي سبحانوي كتعالى ببالًغ حكمتو أف يفاكتى بينى األزمنًة في الفضلن كما شاءى أف يف
بينى األمكنًة أيضان في الفضل. كهلًل عز  كجل  في ذلكى حكمةه بالغةن ىذا معى العلم بأف  األزمنةى بحدٍّ 
ذاتها ال تختلفن كبأف  األمكنةى أيضان بحدٍّ ذاتها ال تتفاكتن كلكٌنوي تجلٍّ من تجٌلياًت اهلًل سبحانوي 

عن غيرىان كيٌتجوي إلى بعًض األمكنة  فتعلوا كتمتازي كتعالىن يٌتجوي إلى بعًض األزمنة فتعلوا كتمتازي 
 ىذه األمكنةي عٌما سواىا. 

كمن أفضًل البقاع التي مٌيزىا اهللي سبحانوي كتعالى عن سائًر بقاًع الدنيان أرضي الشاـ. تلكى التي نٌوهى 
راـً إلى المسجًد البيافي اإللهيُّ بفضلهان إذ قاؿهلل )سبحافى الذم أسرل بعبدًه ليبلن من المسجًد الح

 األقالى الذم باركنها حولو(.

تحد ثى البيافي اإللهيُّ عًن األرًض المحيطة بالمسجًد األقالىن كنٌبوى إلى البركة التي مٌيزىا اهللي 
سبحانو كتعالى بها عٌما سواىان تلكى ىي األرض التي قاؿى اهللي سبحانوي كتعالى عن سٌيدنا إبراىيمهلل 

 الٌشاـً ىذه.  )كنٌجيناهي كلوطان إلى األرًض التي باركنا فيها للعالمين(ن ىيى أرضي 

كانظركا أيها اإلخوة إلى قولًوهلل )كباركنا فيها للعالمين(ن فهيى ليست بركةن محالورةن ألىلهان كإنما 
ىي بركةه متعٌديةه متجاكزة تشٌع بنوًر الهدايًة كالعرفاف لسائًر الوافدينى إليهان كال شك  أف  المالطفى 

فضًل الٌشاـن بل تحٌدثى عن فضًل دمشعى ىذه التي صلى اهللي عليًو كسٌلم نٌوهى بأحاديثى كثيرة عن 
ىي قلبي الشاـن كمن أص  ما كردى في فضًل الٌشاـً قوؿي المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "بينا أنا 
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نائم إذ استلبى عمودي اإلسبلـً من تحًت رأسين فأتبعتوي بالرم فلذا ىو نوره ساطعه في ببلًد الشاـن 
عندما تكوفي الفتنهلل في الشاـ"ن كلقد ص   عن المالطفى صٌلى اهللي عليًو  أال إف  األمنى كاألمافى 

كسٌلمى قولوهلل "فسطاطي المسلمينى يوـى الملحمًة الكبرل على أرضو يقاؿي لها الغوطةن إلى جانبها 
 مدينةه اسمها دمشعن ىي خيري منازًؿ المسلمين يومىئذو". 

اهلًل عز  كجلن كنٌبوى إليها سٌيدنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو  كمن مظاىًر ىذه البركة التي نو هى بها كتابي 
ـى مهول قلوًب المسلمينن كجعلى الٌشاـ مهول عقوًؿ  كسٌلمن أف  اهللى عز  كجٌل جعلى البلدى الحرا

المسلمينن فلذا كانت عواطفي المسلمين تتجو من مشارًؽ األرض كمغاربها إلى بيًت اهلًل الحراـن 
رأل بيًت اهلًل الحراـن فلف  عقوؿى المسلمين مشٌرقةن كمغٌربةن تتجوي إلى ببلًد الشاـ لتنهلى لتكتحل بم

 الشريعة. لتنهلى من معاني كتاًب اهلل سبحانوي كتعالىن كجعلى ىذا معنىن من معاني قوًؿ اهلًل 
من علوـً

 تعالىهلل )باركنا فيها للعالمين(. 

أىل الٌشاـن كإنما ىي بركةه تشعُّ بالعلم كالعرفافن  فهي ليست بركةن كما قلتي لكم محالورة في
 تشعُّ إلى العالًم شرقًو كغربو كشمالًو كجنوبو.

كإف  من مظاىًر ىذه البركةن بل من مظاىًر ىذه المزيٌة التي ميٌػزى اهللي عز  كجل  بها شامنا ىذهن بل 
ملتقىن للمسلمينى من أقطاًر األرًض ىذه البلدة بذاتهاهلل ما تركنوي جميعانن من أف  ىذه األرض غدٍت 

جمعاءن تجدي فيها من جاءى من الاٌلينن من جاءى من مختلًف بقاًع جنوب شرقٌي  سيان تجد فيها 
من جاءى من مختلف بقاع أفريقيان تجد فيها من جاء من شماًؿ أفريقيان تجد فيها الوافدين إليها 

جاؤكا ينهلوفى علـو الشريعةن جاؤكا يتعٌرفوفى  من أكركبان كمن أمرًيكان كٌلهم جاؤكا لغرضو كاحدن
على ديًن اهلل سبحانوي كتعالىن كلماذا إلى الشاـً دكفى غيرىا؟ كلماذا ننظر فنجد أف  أرضى الٌشاـً 

غدت كعاءن لهذه العقوؿ الجائعةن المتعٌطشة لمعرفًة ديًن اهلًل عز  كجل؟ ىنالكى الٌسرن جذبهم إلى 
ة التي نٌوهى بها بيافي اهلًل تبارؾى كتعالىن إنٌوي المعنى الذم أكضحوي لنا المالطفى ىذه األرضن إنٌوي البرك

 صلى اهللي عليًو كعلى  لًو كسٌلم.

أقوؿي ىذا أيها اإلخوةن ألىنئى نفسين كأىنئى أىل الشاـ بهذه المزيٌةن التي ميٌػزى اهللي سبحانوي كتعالى 
محكم تبيانون كال شٌك أف  الٌسبب الذم جعلى األمنى بها ىذه األرضن ككٌررى الٌتنبيوى إلى ذلك في 

كاألماف يكوناف موفورين في أرًض الشاـ عندما تدلهمُّ الفتنن إنما سببي ذلكى ىذا الذم أقولوي 
لكمن كيف يمكن ألرضو تحتضني الوافدين الذينى جاؤكا ينتجعوف معرفةى الٌدين؟ جاؤكا عطاشان 
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تاًب اهللن يريدكا أف يدرسوا شريعةى اهلل سبحانوي كتعالىن كيفى ظامئين يريدكفى أف يتعٌرفوا على ك
يمكني لهذه األرض إذ تستقبلهم بتكريمن كإذ تحتضنهمن كإذ تهٌيءي لهم سبلى المعرفةن كإذ تهٌيءي 
لهم طمأنينةى العيشن كيفى يمكني لهذه األرض أف تغدكى مكانان للفتن؟ الن إف  اهللى عز  كجل  أرحمي 

 ٌشاـً من ذلك.بأىًل ال

ىذا ىو الٌسببن أرأيتم إلى األرض التي قضى اهللي عز  كجل  أف يرٌبى فيها حبيبنا المالطفى رضيعانن 
كيفى غدت تلكى األرض التي احتضنت حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسٌلم مخضر ةن يانعةن 

كسٌلمن أرضي الٌشاـ ىذهن ممرعة بعدى أف كانت قاحلةن ألنها حنت على المالطفى صٌلى اهللي عليو 
التي شاءى اهللي سبحانوي كتعالى أف تكوفى ملتقىن للوافدينى لطلًب العلم الٌشرعٌي المقرٍّب إلى اهلل عز  
كجلن ال بد  أف يكافئى اهللي أىلها بهذا الذم قالوي المالطفى صلى اهللي عليو كسٌلمهلل "أال إف  األمنى 

 اـ".  كاألماف عندما تكوفي الفتنهلل في الشٌ 

كانظركا أيها اإلخوة إلى أىمٌيًة طلًب العلمن كإلى فضيلًة طالًب العلمن كإلى الٌنوًر الذم يشعُّ معوي 
أينما كيجد كحيثما ارتحل. يركم أبو الدرداء عن حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسٌلم 

ٌي بأسانيدى صحيحةهلل "من سلكى طريقان إلى أنٌوي قاؿى فيما ركاهي الترمذمُّ كابني ماجو كأبو داككد كالبيهق
 العلمن سه لى اهللي بًو طريقان إلى الجٌنةن كإف  المبلئكة لتضعي أجنحتها لطالًب العلم رضان بما يالنع".

كانظر إلى موقًف المالطفى صلى اهللي عليو كسٌلم مٌمن جاءى كافدان يطلبي العلمن كانظركا كيفى كاف 
يوصي حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسٌلم باستقباًؿ طالًب العلًم خيرى استقباؿن يقوؿي صفوافي 

ـي أحمد كابني ًحٌباف كالحاكمي في م ستدركوهلل "جئتي إلى بني عٌساؿ رضي اهللي عنو فيما ركاهي اإلما
رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم ككافى متكئان على بردو لوي أحمرن فقلتي لويهلل يا رسوؿى اهلل جئتي 
أطلبي العلم"ن فقاؿهلل "مرحبان بطالًب العلمن مرحبان بطالًب العلمن إف  المبلئكةى لتحفُّ بأجنحتها 

 طالبى العلم". 

يقولوي المالطفى صلى اهللي عليو كسٌلم مؤٌكدان لهذه الحقيقة فيما  كانظركا أيها اإلخوة إلى ىذا الذم
يركيًو أبو أمامة عن المالطفى صلى اهللي عليًو كسل مى أنٌوي قاؿهلل "فضلي العالًم على العابدن كفضلي 

على أدناكمن كإف  المبلئكةى كأىلى الٌسماكاًت كأىلى األرضن حٌتى الٌنملةى في جحرىان كحٌتى 
 تالٌلي على معلًٍّم الٌناًس الخير".الحيتافن ل
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فليهنأ أىلي الٌشاـن الذينى شاءى اهللي عز  كجٌل أف يوًفدى لهم أك إليهم ىؤالء الظٌامئوفى لدراسًة الٌدينن 
ىؤالء الظامئوف لدراسًة الٌشريعةن ليهنؤكا باستقبالهم لهمن كبتعليمهم الخير الذم جاءى بًو كتابي اهلًل 

 ذم جاءت بًو سٌنةي المالطفى صٌلى اهللي عليو كسٌلم. سبحانوي كتعالىن كال

ببلدي الٌشاـً ىذهن كانت كال تزاؿي إف شاءى اهلل كبحمًد اهلل تستقبلي ىؤالًء الوافدينن على ثبلًث 
ـي لهيم المعونةى الماٌديٌةن ليعيشوا مطمئنينى  منينن ال يهمهم إال أف يٌتجهوا  درجاتو من التأكيدن تقٌد

الٌشريعًة التي جاؤكا ليتعٌلموىان كتتفت  ي لهم أبوابي المعاىًد الٌشرعٌية لتقوؿى لهم مرحبان  بأفكارىم إلى 
كما قاؿ المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "مرحبان بطالًب العلم"ن كتيٌسري لهم الٌدكلة اإلقامةى اامنةى 

كاتٌباعان لترحيًب المالطفى صلى  المطمئٌنةن كلٌّ يعبٌػري بهذا عن ترحابًو سيران كراءى حبيبنا المالطفىن
 اهللي عليو كسٌلم بهؤالء الذين شاءى اهللي أف يميٌػزى أىل الٌشاـً بهم.

كىنا أقوؿي لكم شيئانهلل أعلموي كأعلمي دالئلون عرؼى ذلكى من عرؼ كجهلى ذلكى من جهلن إف  ىذه 
 سبحانوي كتعالى إلى اإلساءًة الٌشاـ محاٌلنةه ضد  الفتنن كضد  كلٍّ الخط  التي يرمي بها أعداءي اهللً 

ألىلهان شامينا ىذه محاٌلنةه بحالنو غيًر مرئٌين كىوى أجلُّ كأىمُّ بكثيرو من كثيرو من الحالوًف 
 المرئٌيةن أتعلموفى ما ىو ىذا الحالن؟

إنٌوي الحالني الذم يتمٌثلي في ىذا الذم قلتوي لكمن عندما شاءى اهللي عز  كجٌل أف تكوفى ىذه األرضي 
ركةنن كعندما جاءى تفسيري البركًة ىذه بهذا الذم قلتوي لكمن جعلها اهللي منتجعان لطلًب العلمن مبا

جعلها اهللي معينان للظامئينى لدراسًة الٌشريعةن جعلها اهللي معينان للوافدينى المتشٌوقين إلى معرفًة اهلًل 
ن بهؤالًء الٌشباب الذينى رحلوا سبحانوي كتعالىن ثم  إف  ىذه البلدةى أخذت تفيضي كتفيضي كتفيض

تاركينى أكطانهمن تاركينى أىليهمن تاركينى ربٌما زكجاتهمن تاركينى دنياىمن ليعانقوا دينى اهلل متعٌلمينن 
 كليجدكا األملى المزدىر في ىذه البلدة. 

بى إليها بلدةه تستقبلي ىؤالًء الوافدينن كتعطيهم الحقائعى التي جاؤكا من أجلهان ال يمكن أف تتسرٌ 
الفتنن ىذا ىو الحالن الغيري المرئٌين كإٌني ألسأؿي اهللى عز  كجٌل أف يبقى ىذا الحالني قائمانن كإٌني 

ألحٌذر من أف ييزىىعى ىذا الحالن فتتسر بى الفتنن  كلقد كانت شامنا ىذه كال تزاؿي بحمًد اهلل 
ن كأقوؿي باسمي كباسًم أىًل الٌشاـً سبحانوي كفضلو مكلوءةن بعينو متمٌيزة من عنايًة اهلل عز  كجلٌ 

جميعان على جميًع المستوياتن ما قالوي المالطفى صلى اهلل عليو كسٌلمى لالفوافى بًن عٌساؿ رضي 
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اهللي عنون أقوؿي لخلفائو مرحبان بطلبًة العلمن مرحبان بطلبًة العلمن مرحبان بطلبًة العلم الٌشرعٌي. أقوؿي 
 م.قولي ىذا كأستغفري اهللى العظي
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 فَبهح اٌؼبطٟ فٟ شٙو هِؼبْ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

 هلل تعالى.المسلموف كنفسي المذنبة بتقول ا

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ثبلثةي أك أربعةي أيٌاـو بقينى من أجىًل ىذا الٌشهًر المبارؾن كينقضي من بعدىا شهري رمضافن كيفطري 
الاٌلائمن كيشبعي الجائعن كيرتوم الظمآفن كيعودي الاٌلائمي الملتزـي بأمًر اهلًل عز  كجٌل سواءن بسواءن 

مًر اهلًل سبحانوي كتعالى خبلؿى ىذا الٌشهرن فلم يلبٍّ لوي أمرانن كلم يحٌقع مثلى ذاؾى الذم أعرضى عن أ
لوي نداءانن كبل الفريقين يعوداًف من حيثي الواقعي البشرٌم بمستولن كاحدنإال أف  أحدىما فازى باألجًر 

باءى بغضًب اهلًل  العظيًم عندى اهلًل سبحانوي كتعالىن كأصل ى اهللي بهذا الاٌلياـً سريرتوي كنفسو. كااخري 
 سبحانوي كتعالى كشديًد عقابو.

 

أال فقولوا يا عبادى اهلل ما ىو الٌرب ي الذم ربحوي العاصي؟ كما ىو الخسراف الذم خسرهي الطٌائع؟ ما 
ىو الٌرب ي الذم عادى بًو ذاؾى الذم قطعى ىذا الٌشهرى المبارؾنمجاىران باإلفطارن معرضان عن أمًر اهلًل 

 لىن ناسيان نفسوي كناسيان حقوؽى موالهي عليون ماذا رب ؟ كما ىي الحاليلةي التي عادى بها؟سبحانوي كتعا

لٌذةي المعاليًة عىرىضه زائلن كىول الٌنفس ظلٌّ يزكؿن كاألمري كما قالت تلكى المرأةي الاٌلالحةهلل كم من 
 معاليةو ذىبت لٌذتها كبقيى حسابها.

اإلنساف؟ الذم قطعى الاٌللةى بينوي كبين موالهن فساحى في  نعمن ما ىو ىذا الٌرب ي الذم عادى بًو ىذا 
أرجاًء ىذه الٌدنيا كما يسي ي العبدي اابعنكما ىي الخسارة التي عادى بها من أتعبى نفسوي في أيٌاـً ىذا 
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الٌشهر؟ فأجاعى نفسون مستشعران أنوي يطٌبعي أمرى موالهن كأظمأى حلقون مستشعران أنوي يعبٌػري بهذا عن 
ياًع ألمًر موالهي عٌز كجٌلن يعودي بعدى ذلكى بالٌرزًؽ العظيمن كاألجًر الخفيٍّ الذم ال يعلمي االنال
 حقيقتو.

كم من ماليبةو يبعدىا اهلل عز  كجٌل عن ىذا اإلنساف الذم اصطل ى مع ربًٌو خبلؿى ىذا الٌشهرن ككم 
نوي كتعالى عن قلبًو كفؤادهن ىذا من نعمةو يزجيها إليًو كىو ال يدرمن ككم من كربو يبعدهي اهللي سبحا

بالٌنسبًة للعاجلًة الٌدنيان فكيفى باألجًر الذم يٌدخرهي اهللي غدان يوـى القيامة؟ كيفى إذا قاـ عندما ينادم 
منادم اهلل سبحانوي كتعالى باألركاًح أف تعودى إلى أجسادىان ككقفى بينى يدم المولى عٌز كجٌلن 

يًو كإلى إخوانًو من أمثالًو قائبلنهلل ))كلوا كاشربوا ىنيئان بما أسلفتم في كسمعى الٌنداءى الذم يٌتجوي إل
األيٌاـً الخالية((ن ماذا سيذكري أحدنا  نذاؾ؟ من صعوبًة ىذه األياـن ماذا عسى أف يذكر من 

المشٌقاًت التي تحٌملهان كلُّ ذلكى ينقضي كتبقى لٌذةه ال انقضاءى لهان تبقى سعادةه ال تنطوم ىي 
رضى اهلل عن العبدن سعادةي دخوًؿ اإلنساف في ىذه ااية الكريمةهلل))كلوا كاشربوا ىنيئان((ن  سعادةي 

 يقولها ربُّ العالمين لعبادههلل ))ىنيئان بما أسلفتم في األياـً الخالية((. 

 عبادى اهللهلل ال أتالو ري انقضاءى ىذا الٌشهر المبارؾ إال كمثًل انقضاًء ىذه الٌدنيا.

ـه معدكداتهكما ىذا الٌشهري مث ابةي ابتبلءن كمثابةي عمل كٌلفى اهللي عز  كجل  بو عبادهن ثبلثوفى يومانن أيٌا
قاؿى اهللي عٌز كجل  عنهنن كينقضي الشهرن كتحيعي الفرحةي بمن التزـى أكامرى اهلًل عز  كجٌل خبللون 

امانن إننا لنرل عمرى الٌدنيا كنحني انقضاءي ىذا الٌشهًر الاٌلغير ذم األياـً المحدكدة كانقضاًء الٌدنيا تم
نسي ي في أرجائها ااف عمران كبيران متطاكالنن كلكن غدان إذا خرجنا من دائرتهان كإذا تخطٌفنا الموتن 

كانالاعى ملكي الموًت ألمًر اهلًل عز  كجٌل الذم أخبرنا عنوي في قولوهلل ))قل يتوفٌاكم ٌمٌلكي الموًت 
 ٌبكم تيرجىعوف((.اٌلذم كيكٍّلى بكم ثم  إلى ر 

 

إذا تخط فىنا مٌلكي الموتن كخرجنا من دائرًة ىذه الٌدنيان كنظرنا إليها بعيًن الذٌكرلن فلسوؼى نجدي 
أنٌها ىي األخرل قاليرةه كًقالىًر شهًر رمضافى بعدى زكالون كلسوفىيالب ي اإلنساف بعدى خركجًو من إطاًر 

 ىذه الٌدنياأحدى رجلينهلل
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كجٌل لبلنالياًع ألمًر اهلًل عز  كجٌل جهدى االستطاعةن فهذا إنسافه فرحه جزؿن ىذا  رجلو كٌفقوي اهللي عز  
ـى كلم ينحرؼنكعلى أنوي  إنسافه ينطعي كلُّ ذرٌةو من كيانًو بحمًد اهللن على أنٌوي كيفٍّعن كعلى أنٌوي استقا

 انحرؼن كحسبها منكبيلةن لو أنوي سارى جهدى استطاعتو على صراًط اهللن كإال فكم كانت عاقبتوي 
 فرحةو تخلعي الٌسعادةى في كيانو.

كرجلو  خر ينظر بعين المفاجأة إلى الماضي كإلى الحاضرن كيرل نفسوي كقد حاقت عليًو خدعةي 
الٌشيطافن يرل نفسوي كقد خسرى ذاتو قبلى أف يخسرى أكامرى ربٌونخسرى سعادتون فهو الٌشقاء يجتٌرهي 

ـي  التي تمٌزؽي كبدهي إلى ما ال نهايةن كإنٌوي ليقوؿي بلساًف الحاًؿ كالمقاؿهلل ))ربٍّ إلى ما ال نهايةن كااال
ارجعوًف لعٌلي أعملي صالحان فيما تركت((ن لكن ىذا ىو الٌدعاءي الذم ال يستجابن نعمن ىذا ىو 

 االستثناءي الوحيد من قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))كقاؿى رٌبكم ادعوني أستجب لكم((.

ه الٌدنيان كحاؿى حىيلي اإلنسافن ككقفى بينى يدم موالهي عز  كجٌلن كأصب ى بالرهي كما إذا انقضت ىذ
قاؿى اهللي حديدانن ييبالري الغائبن كيرل ما كاف يسخري منون عندئذو إذا دعا اهلل فتلكى دعوةه ال 

 تستجابنكإنما من كرائًو شيءه كاحدهلل ىو العذابي األليمي الذم يترٌبهي بو.

نيا كانقضاًء ىذا الٌشهرن كالمخدكع ىو ذاؾى الذم خيدع بالٌطرًؽ الاٌلبيانٌيةن أجل الطُّريًؽ انقضاءي الدٌ 
الاٌلبيانٌيًة ذاتهان ذلكى الطٌفل الذم يحميًو أىلو عن ألوافو من الطٌعاـً ألنٌوي مريضن كيجٌرعونوي الٌدكاءى 

ًت أمامون فهوى ال يملكي قٌوةى ألنوي عبلجون كلكن  لعابى ىذا الطٌفًل الاٌلغير يسيلي على المشتهيا
ـى الٌدكاء تميٌػزى منوي غيظاننكتمع رى منوي كجهون كابتعدى  إرادةو ليستجيبى بها ألمًر الطٌبيبن كإذا كيضعى أما
فارٌان من ىذا الٌدكاًء كمرارتون تلكى ىي المشاعري الاٌلبيانٌية التي يتحٌرري منها العقبلءن كلكٌن ىناؾى 

زاؿي عمري المراىقًة يستعبدىمن ال يزاؿي لعابهم يسيل على معاصي اهلل عز  كجٌلن صبيانان كبارانن ال ي
 كال يزالوف يجزعوف من مرارًة الٌدكاء الذم يأخذىم بو طبيبهمننعم.

 

فاحمًد اهلل يا أخي المسلمن على أف كٌفقك لبلستقامًة على أمرهنكاىنأ بأف  عمرى الٌدنيا قاليرن نعمن 
 بلي إليها ىي الحيوافي الحقيقيُّ كما قاؿى اهللي عز  كجٌل.كأف الحياةى التي نق

لقد انقضى ىذا الشهر أك كادى ينقضين كأنا ألتفتي ااف بعيًن الخياؿن إلى المئات التي تضرب 
ـى ىذا الٌشهًر المبارؾن كالدخائن  بأمثالها من المسلمين الذين نراىم يجوبوف شوارع ىذه البلدة أيا
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ـى اإلفطارن كشهري رمضافى غريبه مزدرلن فيما بينهمن ننظر بأعيننا على أفواىهمن كىم ي جتٌركفى طعا
أك أعين الخياؿن ككٌلكم رأل ىذا الذم أقوؿن المطاعمى المليئةى برٌكادىان كاألنديةى المليئةى 

بالمفطرينن رأينا كل  ذلكن فماذا عسى استفادى ىؤالء الٌناس؟ بل رأيتي أكثرى من ىذا كما قلتي 
مسن رأينا الٌشرطة الذينى كانوا ييٌكل فوفى باألمًس القريًب بمبلحقًة المفطرين كمعاقبتهمنرأيناىم باأل

ىم يمارسوفى اإلفطارن كرأينا الٌدخائنى على أفواىهمن كلقد قلتي في نفسي يا عجبانن سبحافى من 
المفطرين كيسوقونهم إلى  يػيٌبدٍّؿي كال يتبٌدؿن أينى أكلئكى الٌشرطة الذينى كانوا باألمًس يبلحقوفى 

العقاب الٌرمزمٍّ أك الحقيقٌي؟ لقد انقلبى المراقبوفى إلى لالوصن لقد انقلبى أكلئكى المعاقبوف إلى 
ـى المقٌدسةى التي   ـى ليست الٌشا أكلئكى المجرمينن ككأف  البلدة غيري البلدة التي عهدناىان ككأف  الٌشا

ان انقضى ىذا الٌشهري المبارؾن فليقل لي أكلئكى الذينى كانوا كٌرمها اهللي عز  كجل  كنٌوهى بقداسته
يمٌزقوفى حرمةى ىذا الٌشهرن بأمٍّ خيرو رجعوا؟ كبأمٍّ رب و عادكا؟ نعمن كغدان سيموتوفن كستلتقطهم 
القبورن ثم  سيعودكفى كاقفينى بينى يدم اهلًل عز  كجٌلن فماذا عسى أف يكوفى جوابي ىؤالًء الاٌلبية 

يننالذينى كافى يسيلي لعابهم في الٌدنيا على المشتهياًت الٌدنيئةن على المعاصي المبتذلة؟ المراىق
أكلئك الذين كانوا ال يملكوفى من قٌوًة اإلرادة ما يعٌبركفى بو عن حقائع ىويٌاتهمن ما يعٌبركفى بو عن 

أقوؿي يا عبادى اهلل كما  انالياعهم لموالىمن ما يينطقوفى بو أنفسهم بأنهم عبيدن هلًل عز  كجٌلن كأنا
 أقوؿي دائمانن المعاليةي قسمافهلل

 

ىيكلي المعاليًة كسرىانأٌما ىيكلي المعاليًة فأمرىا يسير عندى اهلًل عز  كجٌلن كماذا أعني بهيكًل 
 المعالية؟

ىيكلي المعاليةهلل الٌضعف الذم يسوؽي اإلنسافى إلى االنحراؼن فيقعي في الخطيئًة كىو لها كارهن 
و يخجلي من نفسون كيقوؿي بينوي كبينى نفسًو لقد أسأتي ككلُّ الٌناًس خيره مٌنين ىذا من ييفًطري كى

 ارتكبى ىيكلى المعالية. 

أٌما ركحي المعاليةهلل فهي الٌتباىي بهان ىي تبريرىان ىي أف يجاىرى اإلنسافي بهذه المعاليةن يخرجي من 
لين نعمن ىذه ىي المعاليةي الكبرل التي داره كيقوؿي ىذا أنا ذان ىكذا ينبغي أف يفعلى ااخركفى مث

تستنزؿي غضبى الٌرٌبن ال على ىذا اإلنساًف المتجٌبًر كحدهن بل على المحي  الذم يعيشي فيًو أيضان 
 ىذا اإلنساف.
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أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يختمى حياتنا بأحبٍّ األعماًؿ إليون كأسأؿي اهللى سبحافي كتعالى أف يسلٍّمى 
كأف يتسٌلموي مٌنا متقٌببلنن كأف يكتبنا بفضلًو كمٌنًو ككرمًو من عتقاء ىذا الٌشهًر المبارؾن  رمضافى لنا

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 فطجخ ػ١ل اٌفطو

 

أنحاًء األرض اهللي أكبري ما أقبلى الٌناسي إلى ربٌهم  يبينى تائبينن اهللي أكبري ما زانت المساجدي في 
بالٌذاكرينى كالمسٌبحينن اهللي أكبر ما أقبلى اهللي على عباده في شهًر رمضافى بالمغفرًة كالٌرحمًة 

 كالٌرضوافن اهللي أكبرن اهللي أكبرن اهللي اكبر.

اهللي أكبر ما تجٌلى اهللي سبحانوي كتعالى على عبادًه في صبيحًة ىذا اليـو بالٌرحمًة كالٌرضوافن اهللي 
بر ما تالافحت قلوبي عباًد اهلًل في ىذا اليـو بالمحٌبًة كالٌترابً  كالٌتضامنن اهللي أكبرن اهللي أكبرن أك

 اهللي أكبر.

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلًل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربٌنا لك الحمدي كما ينبغي 
ناءان عليك أنتى كما أثنيتى على لجبلؿ كجهك كلعظيًم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ث

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولون 
كصفيُّوي كخليليون خيري نبيٍّ أرسلون أرسلو اهلل إلى العالًم كٌلًو بشيران كنذيرانن اللهم  صلٍّ كسٌلم كبارٍؾ 

 دنا محمدن صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين.على سٌيدنا محمدو كعلى  ًؿ سيٌ 

 أٌما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  مبنى ىذا الٌديًن كٌلو في جملًة عقائده كأحكامًو ك دابون على جمًع ىذه األٌمة على كلمةو 
ئن كجدتم أف  كاحدةن كتكوين الٌرابطًة اإلنسانٌيًة فيما بينهان كسحًب أسباًب الخبلفاًت مما بينهان فل

 اهللى عز  كجٌل يأمري عبادهي بمعرفًة ربٌهم كتوحيدهن فلف  الفائدةى تالبُّ من كراًء ذلكى في ىذا الهدؼ.

كإف رأيتم أف  اهللى عز  كجل  يأمري عبادهي بأف يكونوا قانتين خاشعين عابدينى لون فلف  ذلكى أيضان يالبُّ 
 في ىذا الهدؼ.

بحانوي كتعالى جعلى لؤلزمنًة مواسمن كما جعلى لؤلمكنًة مقٌدساتو ساميةن فلف  كإف رأيتم أف  اهللى س
 ذلكى أيضان يالبُّ في ىذا الهدؼ.

كما العيد الذم جعلوي اهلل سبحانوي كتعالى مثابةى لقاءو كتضامنو كإعادًة ألفةو بينى المسلمينن إال أساسان 
 لهذا المعنى أيضان؟
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لجمًع الكلمة كإقامًة الٌرابطًة اإلسبلمٌيًة فيما بيًن عباًد اهلًل سبحانوي كلقد سبعى من تقديًس اإلسبلـً 
كتعالىن أف جعلى أعظمى العبادات كأجٌلها كأبرزىا في الٌشعائر أساسان لهذه الوحدةن فلقد شرعى اهللي 
ًة سبحانوي كتعالى اجتماعى المسلمين على مستول الحيٍّ الواحدن كجعلى ضمانةن لذلك مشركعٌيةى صبل

 الجماعة.

كما شرعى اهللي سبحانوي كتعالى لهم االجتماع كالٌتبلقيى كالتآلف على مستول البلدًة كلها كضمن 
 ذلك إذ شرعى لهم صبلةى الجمعةن التي تتكرري في كلٍّ أسبوعو مٌرة.

إلى بيتًو ثم  إنٌوي شرعى لهم الٌتبلقيى كالٌتآلف كاالٌتحاد على مستول العالم كٌلون كشرعى لذلك الحج  
الحراـن كجعلوي يتكرري في العاـً مٌرةن كاحدةن فانظركا إلى مدل أىٌمٌيًة التآلًف في ميزاًف الٌنظًر 

 اإللهين كانظركا إلى قدسٌيًة اٌتحاًد المسلمين في ميزاًف مرضاًة اهلًل سبحانوي كتعالى.

نوف إخوة فأصلحوا بينى بل انظركا كيفى يتجٌلى ذلكى كاضحان في قولًو عز  كجٌلهلل ))إنما المؤم
 أخويكم((ن كفي قولًو سبحانوي كتعالىهلل ))كاعتالموا بحبًل اهلًل جميعان كال تفر قوا..((نإلى  خًر ااية.

ن ما العيدن كما الفائدةي التي  ينبغي أف نتمٌكنى ىذ المعنى كنتفٌهمى قدسٌيتوي في صبيحًة مثًل ىذا اليـو
ًد الذم شرعوي اهلل؟ كالذم أعلنى في كتابو أنوي يتجلى على عباده يعودي بها اإلنسافي من كراًء ىذا العي

 في ىذا اليـو بالٌرحمة كالمغفرةن كقبوؿ ما تقٌربوا بو إلى اهلل في شهرىم الٌسالف.

ما الفائدةي التي يعودي الٌناسي بها من كراًء ىذا العيد؟ الفائدةي العظمى ىي أف ىذا اليـو يعيدي ما تناثر 
حدًة كلمتهمن ىذا اليـو يجمعي شملهم من جديدن كيسدُّ ما تفٌت ى من الثٌغراًت في من تماسكهم كك 

 حياتهم ألسبابو شٌتىن كيعيدىم مٌرةن أخرل إلى الوئاـً كإلى كحدًة الٌشمل.  

معنى العيد أنٌوي يعيد المسلمينى مٌرةن أخرلن على صراًط اهلًل العزيًز الحميدن فلذا عرفنا ىذا المعنى 
من خبلًؿ ىذا اليوـً المبارؾن أدركنا ضركرةى الٌسعًي إلى تحقيًع ىذا المعنىن كإلى إعادًة القدسٌي 

ىذا الٌشمل إلى المعنى الذم يريدهي اهللي عز  كجٌلن أال كم من ايسىرو مسلمةو تعاني من الٌتفٌكك 
نداًء اهلًل عز  كجٌل لهمن كاالضمحبلًؿ كالٌتدابر؟ يمرُّ بنا ىذا العيدن كأفرادي ىذه األسرة غيري عابئينى ب

.  أف ياللحوا من شأنهمن كأف يعيدكا كحدتهم إلى ما ينبغي أف تكوف عليو من تآلفو

أال ككم من إخوةو كأصدقاء شاعًت الفيرقةي بينهم بدالن من الحبٍّ كالوئاـن كشاعًت القطيعةي فيما 
قدسٌيةي ىذا اليوـً في فؤادىم ذرٌةن  بينهم بدالن من الموٌدًة كالقربىن يمرُّ بهم ىذا اليـو فبل تحرٍّؾي 
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كاحدةن ىؤالء الناسي إف مر  بهم مثلي ىذا اليـو كىم على حالتهم من الٌتدابر كالٌتقاطعن ىؤالء 
الناس يبعدكف الٌسبيلى الواض  من سلوكهم على غضًب اهلل عليهمن كعلى مقتًو لهمن كأسأؿي اهللى 

تتمٌثلي في أخطًر أنواعهاهلل أال كىي قطيعةي الٌرحمن كنسأؿي  سبحانوي كتعالى العفوى كالعافية من قطيعةو 
اهللى العفوى كالعافية من أف نالغيى إلى كبلـً اهلًل ىذا ثم  نعطيوي ظهورنا كال نالغي إلى خطورتوهلل ))يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذم خلقكم من نفسو كاحدةو كخلعى منها زكجها كبث  منهما رجاالن كثيران 

 كاتقوا اهللى الذم تساءلوفى بو كاألرحاـ إف  اهللى كافى عليكم رقيبان((.كنساءان 

كصٌيةي ىذا العيد التي تفدي إلى كلٍّ قلبن كالتي تهمسي ىمسةى رٌقةو إلى كلٍّ أذفن أف  على كلٍّ مسلمو 
ىذا الٌشملى مٌرةن أف ينظرى إلى الٌشمل الذم يربطوي بلخوانون بأفراًد أسرتون بأصدقائون بأىًل حٌيون يعيدي 

ن  أخرل إلى الٌنسًع الٌسليمن كإلى البناء الثٌابت الٌراسخ القويمن تلكى ىي الحكمةي من ىذا اليـو
 كىذا ىو خطاب ىذا العيًد المبارًؾ يا عبادى اهلل.

كيقينان لو كافى ىنالكى سبيل لجمًع كلمًة عباًد اهلًل عز  كجٌل تحتى مظٌلةو غيًر مظٌلًة ىذا الٌدينن 
 ألمرىم اهلل بالخضوًع لتلكى المظلةن كلجعل ذلكى بديبلن لهم عن اإلسبلـ.

كلكن  اهللى العليمى الحكيم علم أنٌوي ال يمكن أف يجتمعى شملي عبادًه فوؽى ىذه األرض كقد خيًلقوا  
ضفرىم بطبائعى شٌتىن كميوؿو مختلفةن كبأنانٌياتو متنٌوعةن علمى اهللي أنوي ال يمكن أف توجدى جامعةه ت

كتؤٌلفي ما بينهمن إال جامعةي الخضوًع لوحدانٌيًة اهلًل عز  كجٌلن كالٌسير على منهًج العبوديًٌة هلًل عز  
هلل األسرةي  كجٌلن كقد كضعى اهللي أمامنا لكي ندرؾى ىذه الحقيقة نموذجان صغيران بهذا المعنىن أال كىوى

كأكالدو شٌتىن إف  ىذه األسرة ال يمكن أف تسعد  الاٌلغيرةن أرأيتم إلى األسرًة التي تتكٌوفي من أبوينً 
إال إذا اجتمعى شمليهان كلكن ما ضمانةي اجتماًع شمًل ىذه األسرةن ال ضمانةى إلى ذلك إال خضوعي 

 أفراًد ىذه األسرة لربٍّ ىذه األسرة.

ن كمن ثم  فعندما يخضعي الاٌلغاري كالكباري كالذكور كاإلناث لرب ىذه األسرة يجتمعي شملي أفرادىا
يسعدكفن كما زادى اف  أفرادى ىذه األسرة ال يتعٌرفوفى على ربٍّ لهمن كمن ثم  ال يدينوف لو بالوالء 
كالطٌواعيةن فلنٌهم يتفٌرقوفى كيتبٌددكفن كيتنافسوفى فيما بينهم كتشيعي بينهم البغضاءن كىكذا يشيعي 

لاٌلغيرًة ىذهن ىو ذاتو الذم ينطبعي على كاقًع من ثم  بينهم الٌشقاءن ما ينطبعي على كاقًع األسرًة ا
األسرًة اإلنسانٌيًة الكبيرة. كذلكم الٌناس فوؽى ىذه األرض مدعوكفى إلى أف يجتمعى يشملهم لكي 
يسعدى بعضهم ببعضن كال يتمُّ ذلك إال إذا دانوا بالوالًء كالٌطواعيًة لربٍّ ىذه األسرًة الكبيرةن فمن 
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ـى قيومان كربان مجازيان لؤلسرًة ربُّ ىذه األسرًة اإلنسان ٌية؟ اهللي الواحدي األحد. تمامان كما أف  اهللى أقا
الاٌلغيرة كأعلمنا أف  سبلمةى ىذه األسرًة الاٌلغيرة ال تتمُّ إال بالتآلفن كال يتمُّ التآلف إال بالبرٍّ لربٍّ 

 ىذه األسرةن من الذم يشكُّ في ىذه الحقيقة؟

األسرًة اإلنسانٌية بل لربٍّ ىذا الكوًف كٌلو. كلنالطل  مع اهلًل عز  كجٌل إف  فلنجدد كالءنا لربٍّ ىذه 
كٌنا قد نسيناهن كإف كٌنا قد أعرضنا عنوي فيما مضى من أيٌاـً حياتنان لكي نعيد عبلقتنا مع إخواننا 

 فوؽى ىذه األرًض جميعان على أساسو من الوئاـن كعلى أساسو من التآلف كالعطًف كالٌتراحم.

وؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى عز  كجٌل أف يجعلى من توحيدنا الخالًه لربٌنا أساسان لهذا المعنى أق
 القدسيٍّ الذم نتحٌدثي عنون فاستغفركهي يغفر لكم.
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 اٌّئِٓ ال ٠زؤمٜ ثّظبة عبءٖ ِٓ هثٗ

 

لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا  
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لهم صل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران ال

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

أكالىماهلل تنفيذي أمًر إف  من شأًف المؤمن أف يحيا عمرهي كٌلوين يراقبي من نفسًو تنفيذى حقيقتين اثنتينن 
 اهلل سبحانوي كتعالى جهدى استطاعتون كالثانيةهلل الرضا بحكًم اهلًل سبحانوي كتعالى كقضائو ملء قلبو.

تلكى ىي الحقيقةي المختالرة التي ينبغي أف يتحٌلى بها المؤمنن بل كتلكى ىي الحقيقةي العظمى التي 
اًتي ًلٌلًو رىبٍّ اٍلعىالىًمينى ال يفهمها من قولًو سبحانوي كتعالىهلل )قيٍل ًإف  صىبلى  ًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
 شريكى لو كبذلك أيمرت كأنا أٌكؿي المسلمين(.

فالمؤمن ينٌفذي أمرى اهلًل عز  كجٌلن كيراقبي كل  أحكامًو فبل يند عن كاحدةو منها كال ينحرؼن ثم  مهما 
أف  ذلكى كٌلوي بتقدير من اهلل سبحانوي كتعالى  استقبلو من أحداثن كمهما رأل من نتائجن يعلمي 

كبتدبيره. كىو يعلمي أف  اهللى عادؿه ال يظلمن رحيمه بعبادًه جميعانن لطيفه بهم على كلٍّ حاؿن كىو 
يتقٌبلي كل  ما ر هين كىو يذكري في ىذا قوؿى ربٌنا سبحانوي كتعالىهلل )كعسى أف تكرىوا شيئان كىو خيره 

 وا شيئان كىو شرٌّ لكم كاهللي يعلم كأنتم ال تعلموف(.لكم كعسى أف تحبٌ 

كإذا أردنا أف نػيبىسٍّ ى شرحى ىذه الحقيقة ببعًض األمثلةن فما أكثرى األمثلة التي نستطيعي أف نجسد  
 بها ىذا المعنىهلل

أك  المؤمن يخرجي في صباًح يومًو الباكًر إلى حقلًو الذم يشتغلي بون أك إلى مخزنًو الذم يتاجري فيون
إلى أمٍّ عملو يستدرُّ بًو الٌرزؽن فيقوـي بكلٍّ ما كٌلفوي اهللُّ عز  كجٌل بو. كبعدى ذلك يستسلم لما يأتي بو 
قضاءي اهلل كقدرهن فلف جاءىًت الٌنتائجي كما يريدهلل حمدى اهللى سبحانوي كتعالىن كعلمى أف  ذلكى إنما جاءى 
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فوجئى بما لم يكن في الحسبافن جاءتو الخسارةي  بفضلًو ال بجهده. أٌما إف فوجئى بما يكرهن إف
بدالن من الٌرب ن استسلمى لحكًم اهلًل عز  كجٌل كقضائون لم يستسلم ظاىرهي فق  بل يستسلمي باطنوي 
أيضانن ألنوي يعلمي كىو مؤمنه باهلًل عز  كجٌلن يعلمي ملئى قلبو أف  اهللى حكيمن ال يضعي األمورى إال في 

رحيمه بو أكثرى من رحمتًو ىو بنفسون كأنٌوي عادؿه ال يظلمن فلئن رأل الٌنتائج كىي  نالابهان كأنٌوي 
بحسب الظٌاىًر خسرافن كما أكثرى ما يأتي الٌرب ي كظاىرهي على غيًر حقيقتون كما أكثرى ما يأتي الخير 

 كظاىرهي لذكم العقوًؿ القاصرة أنٌوي شر كمكركه.

مرضن ىيرعى بو إلى الطٌبيبن متذٌكران قوؿى رسولنا محٌمدو عليًو  الرجلي المؤمن إذا كقع قريبه لوي في
"ن فيطبب -أم إال الموت  -الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ما أنزؿى اهللي داءن إال كأنزؿى لوي شفاءن إال الٌساـ 

 كيستعلمي الٌدكاءى كالعبلجن  ثم  يستسلم لقضاءى اهلًل عز  كجٌل كقدرهن فلف شفيى كعوفين ازدادى حمدان 
ن  رضيى بقضاًء اهلًل عز  كجٌل كقدرهن كأيقنى بملًء قلبًو كعقلون  هلًل كشكرانن كإف جاءهه األجله المحتـو

 أف  األجل ىو الحاكمي الغبٌلبي بأمًر اهلل كليسى المرضي الذم انتابو.

لم يأًت إنما جاءى المرضهلل جندان من جنوًد األجلن كإنما جاءًت ااالـهلل جندان من جنوًد األجلن فلو 
ن ال بد  أف تنتهيى حياتوي في ذلكى الميعاًد المحٌدد.  ىذا الجند لجاءى جنده غيرهن كاألجلي محتـو

كىكذا شأفي المؤمًن أيٌها اإلخوةن منٌفذان ألمًر اهللن كاقفان على صراطًو جهدى استطاعتون كىو يذكري 
مستسلم راضو بحكًم اهلًل سبحانوي كتعالى جهدى دائمان قوؿى اهللهلل ))فاتٌقوا اهللى ما استطعتم((ن ثم  إنٌوي 

 استطاعتًو أيضانن بل كبملء قلبو.

كمن ىناهلل كافى المؤمني في سعادةو دائمةن من ىناهلل كافى المؤمني في رضىن دائمو عن ربٌون كعن الٌدنيا  
بخيرو على كلٍّ كٌلهان كلذلك يقوؿي رسولنا محٌمده عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "عجبان ألمًر المؤمن إن وي 

حاؿن إف أصابتوي سٌراء شكرن فكافى ذلكى خيران لون كإف أصابتوي ضٌراء صبرن فكافى ذلكى خيران لون 
عجبان للمؤمًن إن وي بكلٍّ خيرو على كلٍّ حاؿن إف  نفسي لتتقعقعي بينى جنبيو كىو بخير"ن أم إنٌوي ليجودي 

 بنفسو كىو راضو عن ربًٌو سبحانوي كتعالى.

حقيقة التي أقولها لكم أيها اإلخوةن من الذم يفقىهيها؟ يفقىهيها من ذاقها بعقلو كبوجدانو ىذه ال
 كقلبون كما ذاقها إال المؤمنوف الالادقوف باهلل سبحانوي كتعالى.
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أما من عاشىوا على ىامًش اإليماًف باهلًل سبحانون سمعوا بهذه الحقائع كما عاشوىان سمعوا بها كما  
إيمانهم باهلل عز  كجٌل لم يستحكم في جوارحهم كفي أركاًف قلوبهم كنفوسهمن  تذٌكقوىان ألف  

 فهؤالًء ال يفهموفى ما أقوؿن كال يدركوفى الحقيقةى التي أقولها كأشرحها لكم.

إف  المؤمن الحقيقٌي ال يعلمي للعذاب كللتعزيًة كااالـً معنىن ال يحتاجي المؤمني إلى من يعٌزيًو في 
جاءهن كال في أجلو محتوـو تخٌطفى قريبان لون كال في أمٍّ ماليبةو طافت بون كلماذا  مالابو ماليٍّ 

تعٌزيو؟ إذا تالٌورنا الحقيقة لماذا تعٌزيو؟ لكي تخٌففى مالابو! إنٌوي مؤمنه باهللن كإنٌوي مستسلمه لسلطاًف 
شفوؽو داكل من يحبو  اهلًل عز  كجل  كحكمتون كاهللي عز  كجٌل يداكم عبده كلكٌنوي ال يضيمون كرب  

كيشفعي عليون بدكاء كٌلوي ألمه كأكجاعن أرأيتى إلى المريًض ييهرعي إلى الطٌبيًب ليعالجون فيقٌرري الطٌبيب 
أنٌوي يحتاجي إلى عملٌيةن عملٌيةو جراحٌية تستنزؼي الكثيرى من دمائون كتجعلوي يخضعي االـو شٌتىن إف  

يبن كيمتٌد ىادئان ساكنان تحتى أجهزًة ىذا الطٌبيًب كتحتى المريض يستسلمي لما يحكم بًو الطٌب
حركاتًو كمعالجاتون ربٌما تأكه لكٌنوي يشكوهي بنفًس اللساًف الذم يتأٌكهي بون ألنٌوي يعلم أف  الطٌبيبى 
طبيبن كأف  الٌطب ليسى مقياسوي فيما يتجٌلى لنا من ظاىًر األكجاًع كااالـن كلكن  المقياسى في 

 ئج التي ال نعلمها كمرضى كإنما يعلمها األطٌباءي الذينى يعلموفى ىذه الحقيقة.الٌنتا

إف  اهللى ىو الطٌبيبي لعبادهن كإف  اهللى عز  كجل  ىو الحكيمي بهمن الٌرؤكؼي بهمن فلذا كافى اإلنسافي 
وؿي بلساًف حالًو كمقالًو مسلمان بربٌون إذا كافى مالطبغان بحقائًع العبوديًٌة لموالهي كخالقون كإذا كافى يق

صباحى مساءهلل )إف  صبلتي كنسكي كمحيامى كمماتي هلًل ربٍّ العالمين(ن إذا كاف يكرر تعاليمى رسوًؿ 
اهلًل لناهلل "رضيتي باهلًل ربٌانن كباإلسبلـً دينانن كبمحٌمدو نبٌيان كرسوالن"ن فما أبعدى أف يؤذل ىذا اإلنساف 

أقربى أف يكوفى ىذا اإلنساف محفوفان دائمان بألطاًؼ ربٌون معتنىن بًو بحكًم ربًٌو سبحانوي كتعالىن كما 
في كلٍّ حاؿن كعلى كلٍّ شاكلةن كلكن  ىذا اإلنساف ينبغي أف يعلم أف  مقاييسى اللطًف اإللهي ال 

تخضعي لمقاييسًو الٌضٌيقًة التي يتالٌورىان كما أف  المريضى يعلم أف  مقاييسى الٌطب ال تخضعي 
 يًس  المًو كأكجاعًو الخاٌصًة بو.لمقاي

نعمن ىكذا حاؿ المؤمني باهلًل سبحانوي كتعالىن أنا عندما أكوفي مؤمنان برٌبي ال أقالر بأكامرًه كٌلهان 
كلكٌني بعدى ذلكى أنظرن فبل أجد جرحان جاءني من رٌبي إال على أنٌوي دكاءه كعبلجه لحالي. كىذه ىي 

 رى ما أكض  لنا ربٌنا ىذا المعنى.الحقيقةن كىذا ىو الواقعن كما أكث
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كلكن إذا كافى الٌناسي بعيدينى عن اإليماًف باهللن إذا كانوا بعيدينى عن االستسبلـ لحكًم اهلًل عز  
كجٌلن إذا كانت شهواتهم ىي ألهتهم. إذا كانوا يٌتخذكفى أىواءىم أربابان ك لهةن لهم من دكفو اهللن 

ؤالًء الٌناسى بالمالائب كالرزايان كىذه المالائبي كالٌرزايا عندئذو ليست فلف  اهللى عز  كجٌل قد يبتلي ى
إال رياضة لين كليست إال سياطى تنبيوو كإيقاظن فالخيري كلُّ الخيرهلل أف يستيقظى اٌلذينى ييؤد بوفن 
همن كالببلءي كلُّ الببلءهلل في أف تتهاكل الٌسياطي عليهم ثم  ال يستيقظوفن ثم  يظلوف سيكارل في ظلٌ 

 يتقٌلبوفى في شهواتهم كلهوىم صباحهم كمساءىم.

نعم ما من نعمةو في الٌدنيا كٌلها أيٌها الٌناسن أعظمي لئلنساف من نعمًة اإليماًف باهلًل عز  كجٌلن اإليماف 
ىو الحالني الذم يقي اإلنسافى من الشقاءن اإليماف ىو الٌنعمة التي تقي فؤاد اإلنساًف من الضيًع 

يماف ىو بابي الٌسعادًة العظمىن اإليماف ىو الٌنافذةي التي يستنشعي فيها الٌنسيمى العليلى  كالكيركبن اإل
كلُّ مكركبن فمن ريًزؽى ىذا اإليماف ريزؽى سعادةن ال شقاءى بعدىان أٌما من لم ييرزؽ ىذا اإليماف 

 فعليًو أف يبحثى لنفًسًو عن ىذه الٌنعمة ليجدى الحقيقةى التي أقولها لكم.

 قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمن فاستغفركهي يغفر لكمن فيا فوزى المستغفرين... أقوؿي 
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 و١ف ٠ف١غ لٍجه ؽجبً هلل ِٚقبفخ ِٕٗ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

فلنك تسألني يا أخي المسلمن كتشكو إلي  أٌنكى مؤمنه باهلل سبحانوي كتعالىن كلكن كى تبحثي عن 
ؤاديؾى ىذا مخافةن منوي في الوقًت ذاتون أقالًر طريعو إلى أف يفيضى قلبيكى حٌبان هللن كأف يفيضى ف

 فكيفى الٌسبيلي إلى ذلك؟

أقوؿي بكلمةو جامعةو مختالرةن إذا تذٌكرتى فضلى اهلًل عليك فاضى قلبيكى حٌبان هلًل سبحانوي كتعالىن كإذا 
 تذ كرتى موقفكى بينى يديو فاضى قلبيكى خشيةن منى اهلًل تعالى.

سبحانوي كتعالى عليك ليمتلئى قلبيكى حٌبان لون كتذٌكر دائمان كقفتكى فتذك ر دائمان عظيمى فضًل اهلًل 
العظيمةى بينى يديون كأنتى مقبله عليها ما في بالكى ريبن ليمتلئى فؤاديؾى خشيةن منى اهلًل سبحانوي 

 كتعالى.

 سبحانوي كال يسيري المؤمني إلى اهلل إال بقدميًن منى الحبٍّ كالخوًؼ معانن فلف أحب  كلم يىخىًف اهللى 
 كتعالى لم يىاًلٍلن كإف خاؼى اهلل سبحانوي كتعالى كلم ييًحب ون تقطٌعٍت بًو السُّبيلي أيضان.

تذك ر فضلى اهلل عليكن تساءىؿ من الذم يينًعمي عليك بالنػٍّعىًم الظٌاىرًة كالخفٌية؟ مًن الذم ييحيطيكى 
 بالعناية؟ مًن الذم يرعاؾى في نومك؟ كيرعاؾى في يقظتٍك؟

ـى  مًن الذم يجعليكى إذا مشيت تمشي باستقامة؟ كإذا جلستى تجلسي بطمأنينة؟ كإذا مضغتى الطٌعا
ـي إلى معدتكن تفاعلًت  مضغتوي على الوجًو الٌسوٌم؟ كإذا ابتلعتوي لم تختنع بو؟ كإذا نزؿى الطٌعا

 صٌحةن إثرى صٌحة؟المعدةي مع ىذا الطٌعاـً على الوجًو الذم يريحيٍك؟ كعلى الوجًو الذم ييًمدُّؾى 
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تػٍّعيكى بًنعيًم الرُّقاد؟ كمًن الذم ييمتػٍّعيكى براحًة اليقظًة بعدى ذلك؟ مًن الذم يجعليكى بعيدان  ييمى مًن الذم ي
عًن األخطاًر التي تيحًدؽي بكن كما أكثرىا كأنتى ال تتنب وي إليهان كقالارل ما في ىذان عليكى أف 

قٍّباته من بيًن يديًو كمن خلفًو يحفظونوي من أمًر اهلل(ن يحفظوفى العبدى تذكيرى قوؿى اهلل عز  كجٌلهلل )لوي ميع
حفظان  تيان من أمًر اهلًل سبحانوي كتعالىن كلئن لم تكن ترل ىؤالًء الحفظةن فلف  بوسعكى أف تراىم 
بعقلكن كأف تراىم بباليرتكن ككم قلنا في مثًل ىذه المناسباتهلل إف  اإلنسافى ينفعلي بطاقاتًو 

لكاتًو التي كىبوي اهللي إيٌاىان كال يفعليهان فهوى ال يدرم كيفى أكرموي اهللي عز  كجل  بقدراتون ألنٌوي ليسى كم
صاحبى ىذه القيديراتن كغدان ستذىبي ىذه القيدرات إذا انتهت كظيفتيها كحافى أف يأخذى صاحبي 

 ا.األمانًة أمانتون كال تعلمي كيفى ذىبت منكى ىذه الطٌاقاتي كلُّه

ما أغربى أمرى اإلنساف عندما يسأؿي كيفى أحبُّ اهللى عز  كجٌل؟ كىذا اإلنسافي نفسيو إف شعرى أف  
رجبلن من الٌناًس أكرموي بًنعمةو عابرةن غبر حياتوي كٌلها كىو يحمدهي على ىذه الٌنعمةن إذا ذكرهي كذكرىا 

 اىتز  قلبوي حٌبان لذلكى الٌرجل.

بالخلًع أكالنن كأنعمى عليكى بمدًد استمراًر ىذا الوجوًد ثانيانن كرعاؾى كال  كموالؾ؟ الذم أنعمى عليكى 
 رعايةى األٍـّ لطفلهان تحتاجي إلى معرفًة سبيلو لكي تسلكوي فتاللى منوي إلى حٌبكى لو.

 الطٌفلي معذكر إف ىو لم يعلم أف  أٌموي ىي التي ترعاهن ألنٌوي ال يملكي عقبلنن كلكن  اإلنسافى الٌسوم  
الٌرشيدى العاقل ليسى معذكران عندما يرل نفسوي كطفلو صغير يعيشي في مهدو من كرـً اهلًل سبحانوي 

ـي اهللي عز   كتعالى كرعايتو. نعمن تذٌكر دائمان فضلى اهلًل عز  كجل  عليكن كتذٌكر كأنتى تمشي كيفى يقوٍّ
ـي ممدكده على  ءى اهللي عز  كجٌل جذعكى فبل تترٌن ي كتقعن كتذٌكر كالطٌعا مائدتًو بينى يديك كيفى ىي 

كجل  لكى ىذا كٌلون كتذٌكر كأنتى تمدُّ يدؾى إلى شرابك كإلى طعامك كأنتى تتكٌلمي كتأكلي كتشربي 
كتركضي كتتيٌقظن تذٌكر من الذم يفعلي كل  ىذا بكن يمتلئ قلبيكى حٌبان للمنعًم الذم ىوى اهللي سبحانوي 

 كتعالى.

تٌوجى حٌبكى ىذا بالخوًؼ منون كالخشيًة من عظمتون فتذٌكرن تذٌكر سلسلةن منى فلذا أردتى أف ت
ـه عليها كال ريبن تذٌكر أكالن ضجعةى الموتن عندما تمتدُّ على فراشون كقد  المواقًف أنتى قاد

نفضتى يديكى من دنياؾن كذاؾى ىوى معنى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )كجاءت سكرةي الموًت بالحٌع ذلكى 
نتى منوي تحيد(ن في تلكى الٌساعة تالغري الٌدنيا التي طالما كنتى تعٌظمها في عينكن كيىعظيمي اإللوي ما ك
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العظيم الذم طالما كنتى تنساهي في تقٌلباتكن كلكن ال ىذا الٌتعظيم يفيديؾى  نذاؾن كال ذلكى 
 الٌتحقير يفيديؾى  نذاؾ.

مشاعرىا التي ستنتابكن تذٌكر بعدى ذلكى الموت كإنٌما عليكى أف تعلمى ااف كقائعى تلكى الٌساعةن ك 
كالٌرقادى في القبر. ألم تقف يومان ما على شفيًر قبرو كقد حيًملًت الجنازة إلى مقٌرىا األخير؟ ألم 
تمعن بعينيك بالمٌيت كىم يسللونوي من تابوتًو كيمٌدكنوي في لحده؟ كليسى معوي من كلٍّ ما جمعى 

كى في تلكى الٌساعة؟ أال تتقٌززي تلكى الٌساعة منى الٌدنيا كالمعاصي فأكعى إال كفنيو؟ ماذا ينتابي 
 كالٌشهواًت التي تعكف عليها؟ أال تشعر بأف  بينٌك كبينى ىذه الحفرة ربٌما ساعات أك دقائع؟

ثم  تذٌكر بعدى ذلك اليقظةى الثٌانيةن نعم اليقظةى الثٌانيةن كالموت ليسى نهايةى الٌنهاياتن كإنما ىي 
مرحلةي إلى تلكى اليقظًة الكبرلن تذٌكر في ذلكى قوؿى اهلل عز  كجٌلهلل )فلذا نيًقرى في الٌناقور فذلكى ال

 يومئذو يوـه عسير على الكافرينى غيري يسير(.

تذٌكر ذلكى المشهدى العظيم الذم يقوؿي عنوي ربٌنا سبحانوي كتعالىهلل )فاصبر صبران جميبلن * إنٌوي يركنوي 
قريبان * يوـى تكوفي الٌسماءي كالمهل * كتكوفي الجباؿي كالعهن * كال يسأؿي حميمه حميما بعيدان * كنراهي 

* يػيبىال ركنهم يودُّ المجرـي لو يفتدم من عذاًب يوًمئذو ببنيو * كصاحبتًو كأخيو * كفاليلتًو التي تؤيو * 
أنتى مقبله عليًو كال كمن في األرًض جميعان ثم  ينجيو * كبل إنها لظى(. تذٌكر ذلكى اليـو الذم 

 ريب.

ـى اهلًل سبحانوي كتعالىن كتلكى ىي الوقفةي العظمىن تذٌكر في ذلكى قوؿى  ثم  تذٌكر كقفةى الحساب أما
ـى ىذه اايًة العظيمًة  اهلًل عز  كجٌلهلل )فورٌبكى لنسألٌنهم أجمعين عٌما كانوا يعملوف(ن أما كقفتى أما

(ن ييقًسمي اهللي عز  كجٌلهلل )فوربٍّكى لنسألٌنهم أجمعين(هلل على صغرىا كعلى إيجازىا يومان؟ )فوربٌ  كى
 الاٌلال ى كالطٌال ن الفاسعى كالعدؿ )عٌما كانوا يعملوف(ن نعم.

يقوؿي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "ال تزكؿي قدما عبدو يوـى القيامة حٌتى ييسأىؿى عن أربعهلل عن 
بون كعن مالًو من أينى اكتسبون كعن جسدًه فيمى أببله".  عمرًه فيمىا أفناهن كعن علمًو ما عملى 

لتيسأىلن  يا أخي المسلم عن ىذه األموًر األربعةن فاسأؿ نفسكى عنها قبلى أف يسألكى عنها ربُّنا 
 سبحانوي كتعالى.
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اذكر ذلكى المشهد ثم  اذكر بعدههلل الٌسيرى على الاٌلراط بعدى الحسابن الاٌلراط كما أدراؾى ما 
اط؟ يقوؿي عنوي رسولنا صٌلى اهللي عليو كسٌلمهلل "ثم  ينالبي الاٌلراط على متن جهنمن كإنٌوي ألدؽُّ الاٌلر 

منى الٌشعرًة كأحدُّ منى الٌسيف" كيطلب منك أف تمر على ىذا الطريعن فهل جٌربتى ذاتى يوـو أف 
كلم تترٌن ؟ فكيفى بكى تمر  على ىذا الٌطريع؟ فهل جٌربتى ذاتى يوـو أف تمر  على حاٌفًة سطً  بناء 

إذا دعيتى أف تسيرى على طريعو ىكذا يالفوي رسوؿي اهلل فيما اتٌفعى عليًو الٌشيخاف؟ "أدؽُّ من الٌشعرًة 
كأحدُّ منى الٌسيف"ن كلكٌنوي يٌتسع قدرى ما كافى يضيٍّعُّ العبدي على نفسًو في الٌدنيا ابتغاءى مرضاًة اهلل عز  

 كجل.

على نفسك في طريقكى إلى الشهواًت كاألىواء من أجًل أف ترضيى رٌبك كلو   فانظًر اليـو كم تضيٍّعي 
كافى ذلكى على حساًب شهواتك؟ بمقداًر ما تضٌيعي اليوـى على نفسكى في سبيًل أف يرضى عنكى 

 موالؾن يوٌسعي اهللي سبحانوي كتعالى من ذلكى الٌطريًع الضٌيًع غدان.

و يحملي زاده الذم كافى قد نهضى بو في داًر الٌدنيان على كإذا مر  المؤمني على ىذا الٌطريع كى
أساسو من حبٍّ اهلل عز  كجل  كخوفون قالت لوي الٌناري بكبلـو فالي و بٌينهلل جز يا مؤمنن جز يا مؤمن 

 فلف  نورى إيمانكى قد أطفاى لهبي.

 ةن منوي ثانيان يا أخي المسلم؟أال يكفي ىذا كٌلو من أجًل أف يمتًلئى قلبيكى حٌبان هلًل أكالنن ثم  مخاف

تذٌكًر المنعم كانظر مًن الذم يكرمك بجبلئًل الٌنعم؟ كمًن الذم يفيضي عليك بالمكارـً الخفٌيًة 
كالظٌاىرةن كاذكر قوؿى اهلل عز  كجٌلهلل ))كأسبغى عليكم نعموي ظاىرةن كباطنة((ن تذٌكر ىذا ككن دائمان 

 على حبٍّ من أحسنى إليها. على ذيكرو من ذلكن فلف  الٌنفوسى جيبلت

ثم  تذٌكرهلل مراحلى حياتكى التي أنت مقبله عليهان فواهللهلل ما فٌكرى إنسافه في ىذا كذاؾ كىو متجٌرده 
عًن العالبٌياًت كاألىواءن إال كامتؤلى قلبوي حٌبان هلًل كمخافةن منون كىذا ىو خيري عوفو لوي في الٌطريًع أف 

أف يسرعى فيتوبى إليون كإذا تابى إليًو عاىدهي أف ال يعودى إلى تلك ال يعاليى اهللن كإذا عالى اهللى 
المعاصي أبدانن أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يمؤلى قلبي كقلوبكم حٌبان هلًل عز  كجٌل 

 كخشيةن منون فاستغفركهي يغفر لكم.
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 زٙب ٚكٚه٘ب[أِواْ ِّٙبْ: ١ٌٍخ اٌمله ]ٚلزٙب ٚفظٛط١زٙب[، اٌيوبح ]فوػ١

 

أما بعدهلل فيا عباد اهللن ىما أمراف تقتضي المناسبة أف أتحدث عنهمان كأف ألفت أنظاركم إليهمان 
أما األمر األكؿ فهو ليلة القدر التي أنبأ بياف اهلل سبحانو كتعالى عن أىميتها كعن عظيم فضلهان 

ره ًمٍن أىٍلًف شىٍهرو  يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى [ أنزؿ في حقها سورة مستقلة ّ/ٕٗ]القدرهلل   كذلك عندما قاؿهلل }لىيػٍ
كاملة. كثيركف ىم الذين يتالوركف في ىذا العالر أف ليلةى القدر منوطةه بليلة السابع كالعشرين من 
شهر رمضافن استقر ىذا في أذىاف كثير من الناس. كالسبب في ذلك ىذا االحتفاؿ المتكرر 

كاف من نتيجة ذلك أف كقر في أذىاف كثير من الناس المنوط بهذه الليلة ال يتقدـ عنها كال يتأخرن  
أف ليلة القدر ىي ىذهن ككاف من  ثار ذلك أف أعرض ىؤالء الناس عن التماسها في الليالي 

األخرلن في حين أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أنبأ أنها كاردة في ليالي رمضاف كلهان كلكن 
مضاف((. كأنا أبرر ىذا االحتفاؿ المتكرر في ليلة قاؿهلل ))التمسوىا في العشر األخير من شهر ر 

السابع كالعشرينن على كلٍّ ىي دعوة إلى عبادةن كدعوة إلى تعرُّض لرحمة من رحمات اهلل سبحانو 
كتعالى في ىذه الليلةن كلكن ينبغي أف تعلموا كأال تنسوا أف ليلة القدر ليست محالورة في ليلة 

ماؿ كجودىا في ىذه الليلة كفي غيرىا سواءن كمن ثىم فمن السابع كالعشرين من رمضافن بل احت
الخير لئلنساف أف يحتفي بها في ىذه الليلة التي يحتفل بها المسلموف في كثير من الببلد العربية 
كاإلسبلميةن كلكن على أال يكوف ىذا سببان في إعراضهم عن التماسها في الليالي األخرلن كال 

ليلة الحادم كالعشرينن الثالث كالعشرينن الخامس كالعشرينن السابع  سيما في الليالي المفرىدىةن
 كالعشرينن التاسع كالعشرين

 

ىذه ناحية. كمن ناحية أخرل ينبغي أف نتنبو إليهان أف فضيلة ىذه الليلة ليست  تية من طبيعتهان  
عباده في ىذه  كليست نابعة من طبيعة الزمنن كإنما ىي  تية من تجليات اهلل سبحانو كتعالى على
ره ًمٍن أىٍلفً  يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى لىةي اٍلقىٍدًرن لىيػٍ لىًة اٍلقىٍدًرن كىما أىٍدراؾى ما لىيػٍ  شىٍهرو  الليلةن }ًإنٌا أىنٍػزىٍلناهي ًفي لىيػٍ

[. من أين جاءت ىذه الخيرية؟ ىل جاءت من طبيعة زمن؟ األزمنة كلُّها ّ-ُ/ٕٗ]القدرهلل 
كما أنو ال فرؽ بين مكاف كمكاف من حيث الطبيعةن من حيث   كاحدةهن ال فرؽ بين زمن كزمنن
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التربةن كلكٌن الخيرية  تية من تجليات اهلل سبحانو كتعالى على عباده فيهان كلذلك ثبت أف ليلة 
 القدر تنتقل من ليلة من ليالي رمضاف إلى التي تليها أك التي قبلها مع مركر السنوات كتطاكلها

أعود إلى بيانو بعد أف ذكرتو كنب هت إليو في األسبوع الماضين فهو ضركرة أما األمر الثاني الذم  
تذكُّر فريضة من الفرائض اإلسبلمية الكبرلن بل ركن من األركاف اإلسبلمية العظمىن أال كىو ركن 

الزكاةن كأنتم تعلموف أف ركن الزكاة ىذا منوط برمضافن ذلك ألف الزكاة إنما يبتغي بها السنة 
كال يبتغي بها السنوات الميبلدية كما تعلموفن كأفضل ميقات إلخراج اإلنساف زكاة مالو  الهجريةن

إنما ىو ىذا الشهرن الذم ينبغي لئلنساف أف يتخله فيو من بخلون كينبغي أف يتخله فيو من 
 شحون كأنتم تعلموف أف أجر المنفع في ىذا الشهر ال يىًقل عن أجر الالائمن بل لعلو يزيد أيضان 

ه حقيقة ال داعي إلى تكرار التنبيو إليهان فهي حقيقة تتكرر على أسماعكم في كل عاـن كلكن ىذ 
ينبغي أف نكوف على حذر منهان كينبغي أف نتنبو إليها  -يا عباد اهلل  -ىنالك مداخل للشيطاف 

 يستطيع دائمانن ليست كسيلة الشيطاف دائمان الال د عن الطاعة التي أمر اهلل عز كجلن كثيران ما ال
الشيطاف أف يالدؾ عن الطاعةن كلكن ىنالك كسائل أخرل خفية ال يتنبو إليها إال من كاف حذران 
على نفسو من مكائد الشيطافن ىنالك خط  شيطانية تنتهي إلى شل فاعلية الزكاةن تنتهي إلى 
اخترًؽ مسخ كجود الزكاةن بحسب الالورة الزكاة موجودةن كتتألع فاعليتها في المجتمعاتن لكن 

الالورة تجد أف الزكاةى قد شيل تن كأف كجودىا ميًسخن كأف سبيلها إلى الفقراء قد تقط عن من ىذه 
الوسائل الشيطانية؛ أف تجد صاحب الماؿ قد تعلقت زكاتو بالسيولة المالية التي في صندكقو 

يبس  الموائد  يػيٍعًرض عن إخراج زكاة مالو من ىذه السيولة التي تعلقت الزكاة بهان كيعقد أك
يرسل األمواؿ الكثيرة أك القليلة إلى ىنا كىناؾن حيث  -كما قد قلت لكم باألمس   -الرمضانية 

تبس  الموائد الرمضانية المختلفةن كباألسماء المتنوعةن ثم إنو يىٍحًسب ذلك على اهلل زكاةن بل 
دفعان للزكاة؟ ىذا ىو المسخ يمتن على اهلل عز كجل بأنو قد أخرج زكاة مالون أفتعتبر ىذه العملية 

 -لزكاة الماؿن كتلك ىي الوسيلة لشل فاعليتهان أمواؿ كثيرة تدفع في سبيل الموائد الرمضانية 
كىذا شيء جيدن كقد أنبأنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن األجر العظيم الذم يدخره اهلل 

كسلم قالد بذلك أف تػيٍفًطر  كلكن من قاؿهلل إف المالطفى صلى اهلل عليو -لمن أفطر صائمان 
صائمان من ماؿ زكاتك؟ من الذم قاؿ ىذا؟ تػيٍفًطر الالائم ثم تقوؿ هلل عز كجلهلل لقد أعطيت زكاة 
مالي. متى؟ أىٍفطىرتي ىذا الالائم باألمسن كالالائم ااخرن كأىٍفطىرتي كثيران من الناسن كبسطت لهم 
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ئم طريع يالل اإلنساف من كرائو إلى األجر الذم مائدة متنوعة. ىذا ال يػيعىدُّ زكاة ق ن إلفطار الالا
يدخره اهلل لو يـو القيامةن لكنو مختلف كليان عن طريع الزكاةن كللزكاة طريع  خرن فمن خل  ىذا 

ن ثم احتسبو على اهلل زكاةنن باء بوزر كبير  قولوىا  -بذاؾن كمن أىٍفطىرى الالائم بماؿ كثيرو أك قليلو
 تب اهلل لو األجر الوفيربدالن من أف يك -على لساني 

تتعلع بالماؿن كيجب أف ييٍخًرج اإلنساف الزماة من جنس الماؿ الذم  -أيها اإلخوة  -الزكاة  
تعلقت بو الزكاةن عندؾ قىٍدره من السيولة المالية التي تتعلع بالنقدين الفضة أك الذىبن أك التي 

لفضةن إذف ينبغي أف تيٍخًرج الزكاة من ىذه تتعلع باألكراؽ النقدية التي حىل ت اليـو محل الذىب كا
األمواؿن ينبغي أف تيٍخًرج الزكاة من جنس ما تعلقت بو الزكاةن لك أرض أنتجت زراعة كثيرةن 

تعلقت الزراعة بهذا المزركع بهذا الميٍستىٍحالىدن ينبغي أف تيٍخًرج الزكاة من عين ما تعلقت بو ىذا 
إلى الوسائل التي كانت تمر من خبللها أمواؿ الزكاة من  -يا عباد اهلل  -الماؿن كلذلك انظركا 

جيوب األغنياء إلى أفواه الفقراءن فأجد أف ىذه السبل تقلالتن كأنظر فأجد أف ىذا االندفاع 
الزكوم تراجعن كأسأؿ ما السبب؟ السبب أف ىذه الوسيلة تحولت إلى الموائد الرمضانيةن ىذا ىو 

حفظ النعمةن عمل عظيم جدانن كل ما يمكن أف نتالور من  شلل الزكاةن حتى ما يسمى بالندكؽ
الوسائل التي تتم تحت اسم حفظ النعمة أمر رائعن لكن صماـ األماف في ذلك أال يكوف ىذا عن 
طريع أمواؿ الزكاةن أمواؿ الزكاة لها طريعن كىذه األمواؿ المتمثلة في األطعمة التي ترسل إلى 

 ك لو طريع  خرالفقراء في األدكية فيما يشبو ذل

 

إلى سيرة سلفنا الالال ن كم كاف الكـر جليان في حياتهمن كعبلقة ما بين  -يا عباد اهلل  -كانظركا  
األغنياء كالفقراءن الزكاة كانت جانبان من ىذه الجوانبن زاكية من ىذه الزكايان الجوانب األخرل 

األطعمة المتنوعة الكثيرةن األمواؿ الكثيرة كانت مختلفة عن الزكاة؛ األمواؿ الوقفية المختلفةن 
التي تػيٍغدىؽ على الفقراءن كل ذلك كاف يتم بمنألن عن الزكاةن بعيدان عن الزكاةن تحت قاعدة ))إف 
في الماؿ حقان سول الزكاة((. ننظر كنقارف بين ما كاف عليو سلفنا الالال  باألمس كما  ؿ إليو 

. ماذا أجد؟ أجد شيئان يخ يفن في الظاىر ىو قربى إلى اهللن كفي الباطن حاؿ المسلمين اليـو
يستنزؿ غضب اهللن موائد رمضانية ال أدرم من الذين يجتمعوف عليهان كمن أم حىدىب كدرب 
اجتمعوا عليهان كمن ىم. أىعيدُّىا زكاة؟! أىٍدفىع مليوف من الماؿ في سبيل بس  مائدة رمضانية ثم 
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وف ليرة زكاة من حسابي؟ كاهلل سبحانو كتعالى أسجل مساءن على اهلل عز كجل أنني دفعت ملي
 ميط لعن يرل الحقائع

 

يا عباد اهلل.. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل أعمالنا خالالةن لوجهون كأسأؿ اهلل عز كجل أف  
يطٌهر قلوبنا من الرياءن كمن النفاؽ كأال يجعلنا ممن يستخدـ الدين أيطيران من أجل المالال ن من 

ل  الدنيويةن من أجل المظاىرن من أجل السمعةن اللهم ارزقنا اإلخبلص لوجهكن أجل المالا
 اللهم طهٍّر قلوبنا من الشوائب يا رب  العالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ٔٙب٠خ شٙو هِؼبْ

 

المسألة األكلىهلل أف كثيران أما بعدهلل فيا عباد اهللن مسألتاف تقتضي المناسبة أف أتحدث إليكم فيهمان 
من الناس اعتادكا في أكؿ شهر رمضاف كفي  خره أف يجعلوا من الحديث عن بداءة الشهر 

ن أفكانت بداءة الشهر عندنا صحيحة أـ  كنهايتو فاكهة مجالسهمن يجتمعوف كيتداكلوفى التساؤؿى
دكلة الفبلنية كالفبلنية لم تكن صحيحة؟ أفكاف إخطارنا في نهاية ىذا الشهر صحيحان أـ ال؟ إف ال

لم تفطران أك أفطرتا كلم نفطر نحنن فأيهم الالحي  كأيهم المخطئ؟ كيتحوؿ الحديث في ىذا 
األمر إلى تسلية ممتدةن كلربما تحولت التسلية إلى باب للفتنةن ككسيلة للشقاؽ كالخبلؼن ككم 

ءة العيدن فواصلوا الالـو فيما رأينا أناسان لم يقتعنوا بما أعلنو المسؤكلوف عن نهاية الالـو كبدا
بينهم كبين أنفسهمن ككم رأينا أناسان لم يقتنعوا بما أعلنو المسؤكلوف عن بداءة شهر رمضافن 

فقرركا اإلخطار فيما بينهم كبين أنفسهمن كىذه ظاىرة تتكرر في كل عاـن كينبغي أف نقف عند 
 غي علينا أف نتمسك بوىذه الظاىرة بكلمة تلفت أنظارنا جميعان إلى الحع الذم ينب

 

في ىذا األمر من اللغو الباطلن كىو دخوؿ فيما ال يعنين كقد قاؿ  -يا عباد اهلل  -ىذا الخوض  
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم فيما ص  عنوهلل ))من حيسًن إسبلـ المرء تركيو ما ال يعنيو((. 

ا خاطب اهلل عز كجل بو الواجبات التي خاطب اهلل عز كجل بها عباده قسماف اثنافهلل قسم منه
األفرادى مباشرةن فكل كاحد منا مسؤكؿ عن تمحيه األمر فيما خاطبو اهلل عز كجل بو. كالقسم 
الثاني خاطب اهلل عز كجل بو عباده عن طريع أئمة المسلمينن كعن طريع أكلياء أمورىمن كمن ثىم 

نن يتحملها كلي أمر المسلمينن فلف المسؤكلية في ىذا القسم الثاني يتحملها أكلياء أمور المسلمي
إف أصاب فذاؾن كإف أخطأ فذنبو على جنبون كفي كلتا الحالتين إف ىو أصاب أك أخطأ فبل يجوز 
لعامة الناس إال االتباعن ال يجوز لعامة المسلمين كأفرادىم إال االنقياد لما يمليو عليو كلي أمر 

محكم تبيانوهلل }يا أىيُّها ال ًذينى  مىنيوا أىًطيعيوا الل وى المؤمنينن كذلك انقياد لقوؿ اهلل سبحانو كتعالى في 
[. من ثىم فبل يجوز لي كقد أعلن كلي أمر ٗٓ/ْكىأىًطيعيوا الر سيوؿى كىأيكًلي األىٍمًر ًمٍنكيٍم  ]النساءهلل 

ن كأف أكؿ أياـ العيد ىو الغدن ال يجوز لي أف أتدخل  المسلمين أف الالـو ينتهي بمساء ىذا اليـو
ىذا األمر باجتهادن كال يجوز لي أف أجعل من ىذا الموضوع تسلية أك فاكهة مجالس بيني في 
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كبين ااخرينن كال يجوز لي أف أقارف بين دكلة كدكلة أخرلن لماذا أفطر أكلئك كصمنا؟ كلماذا 
حالل ىذا الخبلؼ؟ ىذا باب يفتحو الشيطافن كليس من كراء ىذا الباب الذم يفتحو الشيطاف 

 اؽ كإال الخبلؼإال الشق

 

أمر لم يكلٍٍّفك اهلل سبحانو كتعالى الدخوؿى فيون لم ييحىمٍّلك اهلل سبحانو كتعالى مسؤكلية كجع  
رأسك في ىذا األمرن فلماذا تتالدر المجالس لتنفع الوقت الطويل أك القالير في الرأم الذم 

 سبحانو كتعالى عنون كمن ثىم تبديو كفي القرار الذم تمليو؟ أمر يدخل فيما ال يعنيك كقد نهاؾ اهلل
فكم أتمنى لو أف ىذه العادة المستمرة في كل عاـ طويت كانتهتن كلكنها إلى اليـو لم تنطًون ما 
من عاـ يػيٍقًبل فيو شهر رمضاف إال كنجد الحديث كالجدؿ يمتد في اليـو األكؿ كالثاني كالثالث 

لة الفبلنيةن كالدكلة الفبلنية صامتن منون أكانت البداءة صحيحة أـ ليست صحيحة؟ أفطرت الدك 
من صومها الالحي ؟ في حين أف اهلل عز كجل أراحنا عن ىذه المسألةن ذلك ألف اهلل عز كجل 

 حكيم

 

األمور االجتماعية لم يجعٍلها اهلل عز كجل منوطة باألفرادن كإنما جعلها اهلل عز كجل منوطة  
ألمر. خطؤىم لسنا نحن المسؤكلين عنون خطؤىم بالقادة كأكلي األمرن تقولوفهلل ربما أخطأ كلي ا

على جنبهمن أما نحن فمكلفوف باالنقياد لهمن مكلفوف بطاعتهم بآيات كثيرة متعددة في كتاب اهلل 
 سبحانو كتعالىن كبأحاديث كثيرة ذكرىا لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 

ليستثير من ىذا الموضوع تسلية أقوؿ ىذا أكصي نفسي كأكصيكم إذا رأيتم من يجالسكم غدان  
لون أكصيكم بأف تغلقوا باب الحديث في ىذان قولواهلل أمر ال يعنينا لم نتدخل فيون أمر أراحنا اهلل 
عز كجل منو لن نتعب أنفسنا بون ىذا لغو من الكبلـن نخوض في أمر يفيدنان نخوض في أمر 

بحاجة إلى أف نتبادؿ أطراؼ الحديث  أناطو اهلل سبحانو كتعالى بنان كما أكثر األمور التي نحن
 فيها
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يا  -أما المسألة الثانية التي تقتضيها المناسبة أيضان فهي مناسبة زكاة الفطرن ىذه شعيرة عامة  
جعل اهلل سبحانو كتعالى منها بابان يلج فيو كل المسلمين تقريبانن كلكأني أرل الحكمة  -عباد اهلل 

تمتد كشيجة األلفةن أف تمتد كشيجة الحبن شبكة المودة  كاضحة جلية في ىذا. الحكمة ىي أف
كالقربى بين ىذه األسرة اإلنسانية المسلمةن دكف أف يشرد عنها شاردن كدكف أف يشٌذ عنها فرد 

 من الناس

زكاة الفطر شرعها اهلل سبحانو كتعالى كأكجبها على كل من دخلت عليو ليلة العيد كىو ال يزاؿ  
الفطر ىذه كاجبة عليون كمن كجبت عليو زكاة الفطر كجبت أيضان عليو  حيانن إذف أصبحت زكاة

لمن تلزمو نفقتو كالزكجة كاألكالدن كييسىن إخراجها كما تعلموف قبيل صبلة العيدن كيحـر تأخيرىا 
عن يـو العيدن كىذا كبلـ مكركر نكرره كنذكر بو في كل مناسبةن أما الشرط الذم ال بد منو 

فهي أف يملك اإلنساف من الماؿ ما يزيد على احتياجاتو لنفسو كألسرتو في  لوجوب ىذه الشعيرة
ليلة العيد كيومون كمن ذا الذم ال تزيد ممتلكاتو المالية على ىذا الذم يحتاج إليو اإلنساف؟ إذف 
ما منا إال كىو مكلف تقريبان بلخراج زكاة الفطرن من كانت عنده نفقة أىلو كنفقة نفسو التي يحتاج 

 ها ليلة العيد كيومون ككجد مزيدان على ذلكن فقد كجب عليو إخراج زكاة الفطرإلي

كىنا أذكركم بسؤاؿ يسألو كثير من الناس في كل عاـهلل كم ىي زكاة الفكر في ىذه السنة؟ ككأف  
مقدار زكاة الفطر يختلف من عاـ إلى عاـن من الذم قاؿ ىذا؟ زكاة الفطر ال تختلف من عاـ إلى 

شرعها اهلل عز كجل إلى يـو القيامة؛ ىي صاع من غالب قوت البلد كما قاؿ رسوؿ عاـ منذ أف 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن أم ملء صاع من قوت البلد التي ييٍخرىج الزكاة فيهان ىذه ىي زكاة 

الفطرن كىذا ىو مقدارىان ال تزداد كال تنقهن كغالب قوت البلد كما تعلموف عندنا ىو الحنطةن 
الحنطة ال يزيد على ألفي غراـن كىو حديث مكركر كمعاد ذكرتو مراران كتكرارانن فلينظر  كصاع من 

كل كاحد منكم كم يساكم ىذا القدر من الحنطة من الماؿن كليخرج زكاة فطره بهذا القدرن ىذا 
القدر ال يختلف من عاـ إلى عاـن كلكن على كل منا أف ينظر كم ىو ثمن ىذا القدر من الحنطة 

ا العاـن ىل اختلف عن العاـ الماضي أك لم يختلف؟ ىذا شيء يتعلع بالسوؽ كال يتعلع في ىذ
 بحكم الشرع
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ىذه الشعيرة يا عباد اهلل ىي شعيرة صغيرة في كىمهان كلكنها كبيرة جدان جدان في  ثارىان ككبيرة  
وبنا إلخواننان جدان في نتائجهان كلكأف اهلل عز كجل يطلب منا من خبلؿ ىذه الشعيرة أف نفت  قل

كأف نزيل كل ما يمكن أف يتجمع في أفئدتنا من مشاعر البغضاءن من مشاعر الحقد كالضغينةن 
كأف نحيل قلوبنا ىذه إلى قلوب نقية بيضاءن ال تجاه أقاربنا كأرحامنان بل تجاه إخواننا المسلمين 

اهلل العظيمن فاستغفركه  جميعانن بل تجاه إخواننا في اإلنسانية جمعاءن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر
 يغفر لكم
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 فطجخ ػ١ل اٌفطو اٌَؼ١ل

 

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر

 

اهلل أكبر ًمٍن طغياف الطاغينن اهلل أكبر ًمٍن عناد المستكبرينن اهلل أكبر ًمٍن مركؽ التائهين  
كالملحدين كالجانحينن اهلل أكبر كبيران كالحمد هلل بكرة كأصيبل. سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف 

 كالحمد هلل كال إلو إال اهلل الميسىب   في كل مكافن سبحاف اهلل الميسىب   على كل لسافن سبحاف اهلل
 اهلل كاهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم  
سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل اهلل كحده ال شريك لون 
إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 
 ما بعد فيا عباد اهللتعالى. أ

 

في ىذا اليـو األغر تشيع الفرحة في قلوب عباد اهلل المؤمنين الذين رأكا أنهم أنجزكا ما قد طيًلبى  
منهم في ىذا الشهر المبارؾ الذم كدعناه باألمسن يفرحوف برحمة اهلل عز كجل لهمن يفرحوف 

وف باألمل بعتع اهلل عز كجل لهم باألمل في قبوؿ اهلل عز كجل لاللواتهم كصومهم كقيامهمن يفرح
ًمٍن عذابو كنيرانو. كإنها لفرحة يشعر بها كلٌّ منان كلعلها الدليل األقول على تجليات اهلل عز كجل 
على عباده بالرحمة كاللطف. فانشراح صدر اإلنساف في ىذا اليـو كشعوره بالفرحة إنما ىو ثمرة 

بارؾ. إنها فرحة يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل عز لتجليات اهلل سبحانو كتعالى في ىذا اليـو الم
كجل. كلكن فينا مىٍن قد يشعر بمشكلة. إنو يقرأ في كتاب اهلل عز كجل قولوهلل }قل بفضل اهلل 

كبرحمتو فبذلك فليفرحوا ىو خير مما يجمعوف . كيقرأ أيضان قوؿ اهلل سبحانو كتعالى كىو يحدثنا 
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اهلل ال يحب الفرحين . فكيف يتم الجمع بين ىذين  عن قاركفهلل }إذ قاؿ لو قومو ال تفرح إف
الخطابين الربانيين؟ كيف يتم الجمع بين نهي اهلل سبحانو كتعالى عباده عن الفرح كبين أمر اهلل عز 

كجل لهم في مكاف  خر بالفرح؟ كالجواب يا عباد اهلل هللأف الفرحة التي تغمر أفئدة الناس 
ليست فرحة منبثقة عن مزاج نفسانين ليست فرحة منبثقة  المؤمنين باهلل عز كجل في ىذا اليـو

عن مشاعر اللهو كعن دكافع األىواء كالشهوات المستكنة بين الجوان ؛تلك ىي الفرحة التي 
حذر اهلل عز كجل منها؛ الفرحة المزاجية التي ىي ثمرة لهو البلىينن كثمرة انقياد اإلنساف لشهواتو 

مو كاسعة عريضةن يفرح بها كيسكر بها كيحجب بها عن اهلل كرعوناتو عندما تتفت  سبلها أما
سبحانو كتعالى. المؤمن ال يعلم ىذه الفرحةن ليس لهذه الفرحة سبيل إلى قلبو ق . المؤمن الذم 
يتعامل مع إيمانون عقيدةن أكالن ثم سلوكان كانقيادان ألمر اهلل سبحانو كتعالى ثانيان. ككيف يفرح المؤمن 

الفرحن الفرح المنبثع ًمنى الرعونات النفسيةن الفرح المنبثع ًمنى االستكبار على ىذا النوع ًمنى 
ااخرينن الفرح المنبثع ًمٍن نًعىًم اهلل عز كجل إذ يسكر بها كيحجب بها عن المنعم األجىلٍّ أال 

كىو اهلل سبحانو كتعالى. كيف يمكن أف تسرم ىذه الفرحة إلى قلب اإلنساف الذم عرؼ اهلل عز 
ل كىو يعلم أنو عبدهن كىو يعلم أنو ال يملك شيئان مما يريد أف يفرح بون ال يملك شيئان ًمنى كج

الماؿ الذم يريد أف يسكر كيتطوح بون ال يملك شيئان ًمنى القوة التي تسرم أمانةن ككديعة في كيانو. 
ىذا النوع ًمنى الفرح.  المؤمن يعلم أنو عبد هلل سبحانو كتعالى كًمٍن ثىم  فلف عبوديتو هلل تحجبو عن

إنها الرعونة التي يعرفها مىٍن جهل اهللن أما الذين عرفوا اهلل عز كجل فبل يعلموف ىذا النوع ًمنى 
الفرحن كىو الذم نهى اهلل سبحانو كتعالى قاركفى كأمثالىو منوهلل }إذ قاؿ لو قومو ال تفرح إف اهلل ال 

 عز كجل إياه فرحى المستكبرينن فرح يحب الفرحين ن أم ال تفرح بهذا الذم أعطاؾ اهلل
المتطاكلين على اهلل سبحانو كتعالى. أما فرحة المؤمن التي دعا إليها اهلل عز كجل عندما قاؿهلل }قل 

بفضل اهلل كبرحمتو فبذلك فليفرحوا ىو خير مما يجمعوف  فلنها نوع ًمنى العبادة يتقرب بها 
قبلنية تنبثع ًمٍن عقلو أكالن ثم يالطبغ بها كيانو اإلنساف إلى اهلل عز كجل. فرح المؤمن كظيفة ع

ثانيان. فرح المؤمن باهلل عز كجل ينبثع ًمٍن شعوره بأف اهلل عز كجل قد قىًبلو. كىل ىنالك فرحة 
تغمر اإلنساف لسبب ًمنى األسباب أجٌل ًمٍن ىذا السبب؟ عندما تأتيك البشارة ًمنى اهلل عز كجل أف 

لكن قًبل صيامكن قًبل قيامكن قًبل صلواتكن كقًبل دعائك كالتجاءؾ اهلل سبحانو كتعالى قد قىبً 
إليو عز كجل فأصبٍحت مقبوالن لديو. ىل ىنالك فرحة تغمر كياف اإلنساف أجٌل من ىذه الفرحة إذ 
يتلقى ىذه البشارة ًمٍن مواله كخالقو؟ عندما يشعر العبد في ىذا اليـو المبارؾ األغر بالتجليات 
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اهلل سبحانو كتعالى على عباده إذ يكرمهم بأجزيتهم مقابل طاعاتهم كقرباتهم كإنابتهم  الرحمانية ًمنى 
إلى اهلل سبحانو كتعالى. عندما يشعر العبد المؤمن بأف اهلل سبحانو كتعالى يتجلى عليو تجلي 
ـ اهلل رحمةن كيف ال تغمره الفرحة ااتية ًمٍن عند اهلل سبحانو كتعالى؟ بل إف أحدنان عندما يقرأ كبل

سبحانو كتعالى في محكم تبيانو كىو يخاطب عباده أك يتحدث عن عباده المؤمنين بون 
المستقيمين على أمرهن عندما يسمع نداء اهلل أك خطاب اهلل يقوؿهلل }اهلل كلي الذين  منوا يخرجهم 

لربانين من الظلمات إلى النور  كيتأمل فيشعر بانتمائو إلى اهلل عز كجل ًمٍن خبلؿ ىذا الخطاب ا
كلييٍّ ىو اهلل عز كجل. أنا منسوب إلى اهلل سبحانو كتعالى عن طريع ىذه الواليةن إذف أنا لست 
ميتمان في جنبات األرضن أنا لست تائهان في ىذا الكوفن أنا منسوب إلى اهلل عز كجلن كيف ال 

م ًمٍن فرؽو بين تغمرني الفرحة عندما أرل ىذا النسب يعلنو بياف اهلل سبحانو كتعالى لي؟ كم كك
تلك الفرحة الهابطة القذرة التي تنبع ًمٍن سخائم النفس كأىوائها كالمشاعر الحيوانية المستكٌنة في  
كياف اإلنساف كبين الفرحة الهابطة ًمٍن علياء الربوبية؛ تجلياتو رحمانية إلى قلب العبد المؤمن باهلل 

تلتقي ىذه الفرحة التي ىي كظيفة نتقرب بها إلى سبحانو كتعالى. كًمٍن ىنا نعلمن يا عباد اهللن كيف 
اهلل عز كجل مع مشاعر األسى كالحزف لعباد اهلل عز كجل المنكوبين الذين تطوؼ بهم المحن 

كالشدائد. كم ككم تالور أناس أف الجمع بين ىذين األمرين غير ممكن فهما نقيضافن كيف  سى 
الوقت ذاتو بأنني أتلقى البشائر ًمنى اهلل  على إخواف لي تطوؼ بهم المحن كالشدائد كأفرح في

سبحانو كتعالى؟ الن ىذه كظيفة كتلك كظيفةن كىما يتعانقاف كيتناغماف كبينهما كامل االنسجاـ. 
عندما أفرح بتوفيع اهلل لي كعندما أفرح بنسبي إلى اهلل عبدان كبوالية اهلل سبحانو كتعالى لي حماية 

ر في عقلي ثم تهب  إلى كياني. كعندما أشعر باأللم كاألسى كتوفيقان فهي كظيفة عقبلنية تستق
بسبب كاقع إخوة لي يعانوف ًمنى الشدائد ما يعانوف فهو أيضان كظيفة أتقرب بها إلى اهلل سبحانو 

كتعالى. كالعبد المؤمن ال يتقلب يمينان أك شماالن إال كىو يؤدم في ذلك كظيفة يتقرب بها إلى اهلل 
ا قرباتن سلوكو كلو قربة إلى اهلل سبحانو كتعالى. عندما يعي المؤمن إيمانو عز كجلن مشاعره كله

كعندما يخضع في كاقعو كسلوكو لحقائع إيمانو باهلل سبحانو كتعالى. فهنيئان لنا نحن المسلمين أف 
ئان جعلنا اهلل سبحانو كتعالى نتقرب إليو في ىذا اليـو بالفرحة الغامرة التي تهيمن على أفئدتنان كىين
لنا إذ جعل في أفئدتنا أماكن مهيئة الستقباؿ الحزف كاألسى بسبب إخوة لنا يعانوف ما يعانوف. 

قلب المؤمن يتسع لهذا كذاؾن ألف فرحة المؤمن كما قلت لكم ليست فرحة مزاجية كفرحة أكلئك 
الذين ال يعرفوف موالىم كخالقهمن يتطوحوف في ليالي الشهوات كاألىواء كىم تائهوف عن 



  

 ~66 ~ 
 

ىوياتهمن تائهوف عن أنفسهمن الن المؤمن ال يعلم ىذا ق  كال يمكن أف يسير في ىذا الطريع كال 
خطوة كاحدةن إنما المؤمن ىو ذاؾ الذم اصطبغ كيانو بمعنى العبودية هلل سبحانو كتعالى كًمٍن ثىم  

فليس منهمن إذف تهيأ قلبو كاتسع لكل ما يرضي اهلل سبحانو كتعالىن مىٍن لم يهتم بأمر المسلمين 
البد للمؤمن أف يهتم بأمر ااخرين }قل بفضل اهلل كبرحمتو فبذلك فليفرحوا  إذف البد إذف البد 
أف أفرح بما يفرحني بو اهلل سبحانو كتعالىن يبشرني اهلل برحمتو كيف ال أفرح بون يبشرني اهلل عز 

ىذا ىو الجواب عن مثل كجل بفضلو كيف ال أفرح بهذا الفضل الذم يمتعني بو كيبشرني بو؟ 
ىذا السؤاؿ كىي مزية يمتاز بها عباد اهلل المؤمنوف بو. ال يعرؼ ىذه المزية أحد غير الذين 

اصطفاىم اهلل عز كجل لمعرفتون اصطفاىم ألف يكوف ىو كليهم }اهلل كلي الذين  منوا يخرجهم من 
نور إلى الظلمات  ثم إف اهلل الظلمات إلى النور كالذين كفركا أكلياؤىم الطاغوت يخرجونهم من ال

يلقننا ىذه الحقيقة فيقوؿهلل }إف كليي  اهلل  ىكذا ؛أم قولوىا  }إف كليي  اهلل  كعندما يقولها 
اإلنساف يستخرج ىذه الكلمة ًمٍن قلبو كيف ال يفرح؟ ىذه الفرحة ىي ذاتها الفرحة التي يشعر 

بادم الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا بها اإلنساف عندما يسمع نداء اهلل كىو يقوؿهلل }قل يا ع
من رحمة اهلل  ىذا الذم يخاطبنا اهلل عز كجل بو ينسبنا إليو عبادان }يا عبادم ن أىجىلُّ ما يمكن أف 
يبعث مشاعر الفرحة الغامرة التي قد تسكر لكنها تسكر باهلل كال تسكر عن اهلل سبحانو كتعالىن 

 نعم. كرحم اهلل ذاؾ الذم قاؿ

 

 ا زادني فرحان كتيهان ككدت بأخمالي أطأ الثرمكمم 

 دخولي تحت قولك يا عبادم كأف صيرت أحمد لي نبيا 

فاللهم أتم فرحتنا بك في ىذا اليـو المبارؾ يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن تػىوٍّج اللهم فرحة عبادؾ  
 لون المؤمنين بك في ىذا الالباح األغر بنالر مؤزر قريب أنت أىل لو كإف لم نكن نحن أىبلن 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ِٕٙظ اِزالؿ اٌفَبك ٚاإلفَبك ِٓ اٌّغزّغ

 

أما بعدهلل فياد عباد اهللن من المعلـو أف أسباب الفساد في المجتمعات مهما تنوعت إنما تنحالر 
ما في عدـ شعور اإلنساف بوجود رقابة تبلحقو بالجزاءن ىذا ىو السبب للفساد أيان كاف نوعو عند

 يستشرم في المجتمع

كلقد شعر علماء االجتماع بهذه المشكلةن كبحثوا عن عبلج بهان فعثركا على عبلج المؤيدات  
القانونيةن كجعلوا من القوانين الرادعة كسيلة لدرء الفسادن كلمنع اإلنساف من الدخوؿ في ساحة 

الوسيلة لم تيٍجًد نفعانن  اإلفساد في المجتمع بأنواعو المختلفةن كلكن الذم ظهر كثبت أف ىذه
كىي ال تجدم في مستقبل األياـ أيضان أم نفع؛ ألف الذم يرسم القوانين الجزائية إنما ىو 
اإلنسافن كالذم يفسد في األرض ىو اإلنسافن كما أيسر لئلنساف المفسد أف يتحايل على 

ٍرسىم لدرء الفساد إال اإلنساف القانوني الذم يرسم من القوانين مؤيدات جزائيةن ما من قانوف يػي 
كتجد في اليـو الثاني من استخراج كسيلة للتعالي فوؽ ىذا القانوفن كللمركر بجنبو دكف أم نظر 

 إليو أك التفات إليو

 

كجاء الفبلسفة فقالواهلل إف الرادع األكحد الذم يردع اإلنساف عن الفساد في المجتمع إنما ىو  
الضميرن فالضمير إذا استيقظ ىو الذم يردع صاحبو عن الفسادن عن اغتالاب الحقوؽن عن 
التحايل على حقوؽ ااخرينن عن التربه بها بأم كسيلة من الوسائل. كنىظىرى الناسي إلى ىذا 

كرأكا أنو عبلج خيل بي ال معنى لو ق ن ذلك ألف الضمير ليس إال مر ة  -عبلج الضمير  - العبلج
لنفسية صاحبون ليس الضمير شيئان رادعان اإلنساف عن الفسادن أك يمنعو عن السلوؾ في طريع مان 

أك يدفعو إلى السير في طريع مان كإنما الضمير ىو الشعورن كىو بمعنى  خر مر ة لنفسية 
سافن نفسية زيد من الناس بالرعونات كبالرغبة في استبلب حقوؽ ااخرينن كبالرغبة العارمة اإلن

في التعالي عليهمن فلف الضمير لهذا اإلنساف ليس أكثر من مر ة لنفسيتو ىذهن كلقد علم العقبلء 
 جميعان أف الله إنما يمارس لالوصيتو بدافع من الضمير الذم يدفعو إلى ذلكن كالمتحايل على
حقوؽ ااخرين باستبلبها كالعمل على اقتناصها إنما يندفع إلى ذلك بسائع من ضميرهن فضمير 

الله يدفعو إلى السرقةن كضمير المرتشي يدقعو إلى الرشوةن كضمير الذم ينهب كيسلب 
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الحقوؽ يدفعو إلى ذلك كلون كتبين أخيران أف ىذه الوسيلة ال تجدم نفعانن كال تحقع فائدةن كال 
 المجتمع من الفساد شركل نقير تطٌهر

 

إذف ما الوسيلة التي بها يزكؿ الفساد من المجتمعن كالتي بها يتعالى اإلنساف عن الوقوع في  
عل على  -أيها اإلخوة  -دركات اإلفساد في مجتمعو كالتربه بلخوانو؟ االستقراء التاـ الالحي  

كجل بعد اإليماف باهلل سبحانو كتعالىن  أنو ليس ثمة إال كسيلة كاحدةن ىي كسيلة مراقبة اهلل عز
يػيٍغرىس اإليماف باهلل أكالن في طوايا العقلن ثم إف ىذا اإليماف يقول كيشتد عوده إلى أف يهيمن على 

 مكمن الوجداف في النفس كالقلبن يأتي بعد ذلك دىكر رقابًة اإللو سبحانو كتعالى

 

و من المجتمعن يقرأ اإلنساف الذم  من باهلل ىذا ىو العبلج األكحد المتبلىخ الفساد بكل أنواع 
سبحانو كتعالى خطاب اهلل عز كجل القائلهلل }ىيوى ال ًذم خىلىعى الس ماكاًت كىاألىٍرضى ًفي ًست ًة أىيٌاـو ثيم  

كىما يػىٍعريجي ًفيها  اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي ما يىًلجي ًفي األىٍرًض كىما يىٍخريجي ًمٍنها كىما يػىٍنًزؿي ًمنى الس ماءً 
[  من باهلل كأبقن أف ىذا كبلـ ْ/ٕٓكىىيوى مىعىكيٍم أىيٍػنىما كيٍنتيٍم كىالل وي ًبما تػىٍعمىليوفى بىاًليره  ]الحديدهلل 

اهلل عز كجل من خبلؿ ىذا الذم قرأ أف اهلل يراقبو أينما كاف }سىواءه ًمٍنكيٍم مىٍن أىسىر  اٍلقىٍوؿى كىمىٍن 
[. قرأ قوؿ اهلل سبحانو َُ/ٍُّن ىيوى ميٍستىٍخفو بًالل ٍيًل كىساًربه بًالن هاًر  ]الرعدهلل جىهىرى بًًو كىمى 

ٍبًل اٍلوىرًيدً  لىٍقنا اإًلٍنسافى كىنػىٍعلىمي ما تػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى ن ًإٍذ كتعالىهلل }كىلىقىٍد خى
ٍيًو رىًقيبه عىًتيد  ]ؽهلل يػىتػىلىق ى اٍلميتػىلىقٍّياًف عىًن ا ٍليىًميًن كىعىًن الشٍّماًؿ قىًعيدهن ما يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالٌ لىدى

[. ىذا اإلنساف  من باهلل أكالنن كغيذٍّم إيمانو بماء التربية ثانيانن حتى ىيمن إيماف ُٖ-ُٔ/َٓ
من ًقبىل اهلل عز كجلن العقبلني على مكمن الوجداف في قلبون ثم قرأ ىذه اايات كعلم أنو ميراقىب 

أن ى لو كىل يستطيع أف يتحايل على مراقبة اهلل كما كاف يتحايل على مراقبة القانوف كالقانونيين؟ ال 
يستطيعن باألمس كاف من اليسير عليو أف يتحايل على القانوف؛ ألف كاضعي القانوف بشر مثلون  

على قوانينهم بقدراتون كاإلنساف أخو كما يستطيعوف أف يقيدكه بقوانينهم يستطيع ىو أف يتحايل 
 اإلنسافن كىذه الظاىرة معركفة كلكم يعرفها
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إذف ثبت لدل التجربةن كبحكم المنطعن كلدل االستقراء أف الذين يكرىوف الفسادن كيتأففوف منو  
كيبحثوف عن مخرج من ىذا الفساد ال سبيل لهم إال تغذية اإليماف باهلل عز كجلن كمن ثىم تغذية 

 قبة اهلل سبحانو كتعالىمرا

 

أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليهم مظهر من مظاىر ىذه الحقيقةن كتجربة من التجارب التي  
مرت في التاريخ إلثبات ىذا المعنىن كيف كاف الواحد منهم قبل اإلسبلـ؟ أستطيع أف أقوؿ كال 

االنحراؼ عن السلوؾ  أبالغهلل كاف الكثيركف منهم مظهران لشتى أنواع الفسادن كلشتى أنواع
اإلنسانين كال أقوؿ عن السلوكات القانونيةن كلم تكن قوانين ترد عنهم  نذاؾن كلكن ما الذم 
صيرىم إلى النقيض من ذلك؟ ما الذم صيرىم بعد أف كانوا مظهران للفساد كاإلفساد إلى رقباء 

جعلت الالانع يخشى اهلل للالبلح كاإلصبلح؟ ىذه المراقبة؛ مراقبة اهلل سبحانو كتعالى ىي التي 
عز كجل في صنعتو فبل يفسدىان ىي التي جعلت الذم كيكٍّلىت إليو مراقبة أمة مراقبة ثغر جعلو 
أمينان على ىذا الذم عيًهد إليون كفيان لهذا الذم طيًلب منون إنها ليست مراقبة قانوفن كليست 

ن جوانحو عن طريع إيمانو باهلل فاعلية ضميرن كلكنها رقابة اهلل سبحانو كتعالى التي أينعت بي
سبحانو كتعالىن كما تحقع باألمس من خبلؿ األجياؿ المتالرمةن كما شهد بو التاريخ القالي 

 كالقريب ىو الحقيقة التي تفرضها على المجتمعات كعلى األمم في ىذا العالر أيضان أيها اإلخوة

 

من الفسادن كال نستطيع أف نتهم  نحن نشكو اليـو من أنواع كثيرة من الفسادن كل الفئات تشكو 
أحدان بأنو ميٍعًرض عن ىذا الفساد كال يبالي بون الن كل فئاتنا في مجتمعاتنا من قمة المسؤكلية إلى 
القاعدة الشعبية تشكو الفساد كتبحث عن مخرج من ىذا الفسادن لكن كثيركف ىم الذين لم 

ى المنهج األكحد الذم يطهر المجتمع من عل -كلعل في الناس من ال يريدكف أف يعثركا  -يعثركا 
الفساد كاإلفساد؛ إنو التربية اإليمانية التي ينبغي أف يؤخذ بها الجيلن التربية اإليمانية اإلسبلمية 
الحقيقةن كال أعني بها التربية التقليدية الشكلية التي ال جذكر لهان ىذه التربية عندما توجد يؤخذ 

ضمرن كإنو يذكبن كال يزاؿ يذكب إلى أف يختفي بلذف اهلل سبحانو بها الجيل فلف الفساد عندئذ ي
 كتعالى
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تنظر إلى الموظفين في دكائرىمن كتتأمل في ىؤالء الذين تخرجوا من دكرات تربوية إيمانية  
إسبلميةن كإذا بالواحد منهم يؤدم كظيفتو التي عيًهدىت إليو على خير منواؿن ال ألف القانوف 

أف يتحايل على القانوفن كلكن اهلل يراقبو }كىىيوى مىعىكيٍم أىيٍػنىما كيٍنتيٍم كىالل وي ًبما يبلحقون ىو يستطيع 
 [ْ/ٕٓتػىٍعمىليوفى بىاًليره  ]الحديدهلل 

تنظر إلى ىؤالء العماؿ الذين يملؤكف المالانع في ببلدنان ككم ككم رأينا فيهم مظاىر  -نعم  
في كثير من األحياف عمدانن كلكنك عندما تنظر اإلىماؿ كمظاىر الفسادن كلربما مظاىر اإلفساد 

أجل  -فتجد ىؤالء العماؿ قد تخرجوا من ىذه الدكرات التربوية اإلسبلمية عن طريع كزارة التربية 
تنظر فتجد أف الواحد منهم يعكف على عملو كىو في منتهى األمانة لهذا الذم عيًهدى بو إليون  -

لعمل كصاحب العملن لكن خوفان من اهلل سبحانو كتعالى ال خوفان من القانوفن كال غيرة على ا
ن كيأخذ بناصيتو غدان   الذم يراقبو اليـو

كما أكثر مسؤكليات  -تنظر كتتأمل إلى الذين عيًهد إليهم باألنظمة االجتماعية في الشوارع  
 كتبحث عمن يفسدن تبحث عمن يمد يده لرشوة فبل -األنظمة المختلفة في الشوارع ىنا كىناؾ 

تجد. لماذا؟ ألنهم ريبُّوا في ظبلؿ الخوؼ من اهللن ريبُّوا في ظبلؿ اإليماف باهلل عز كجلن ريبُّوا في 
ظبلؿ مراقبتهم هلل كمراقبة اهلل سبحانو كتعالى لهمن تشبعت أفئدتهم كعقولهم بقولو سبحانوهلل 

ميٍستىٍخفو بًالل ٍيًل كىساًربه بًالن هاًرن لىوي ميعىقٍّباته ًمٍن }سىواءه ًمٍنكيٍم مىٍن أىسىر  اٍلقىٍوؿى كىمىٍن جىهىرى ًبًو كىمىٍن ىيوى 
ٍلًفًو  ]الرعدهلل  ٍيًو كىًمٍن خى  [ُُ-َُ/ُّبػىٍيًن يىدى

 

ىذا ىو الدكاءن كىذا ىو العبلجن كىذا العبلج ينطع بو التاريخن كينطع بو أصحاب رسوؿ اهلل  
مين كلكن الوقت يضيع عن استعراض )ص(ن كتنطع بو معالم أٌخاذة في تاريخنا العربي كاإلسبل

 ىذه المعالم

يا عباد اهلل. ديننا اإلسبلمي يا عباد اهلل ليس خطان موازيان لؤلنشطة الدنيويةن من قاؿ ىذا؟ ليس  
الدين خطان يسير ىكذان كالدنيا خ   خر يسير ىكذان كىما خطاف متوازياف ال يلتقياف في بدايةن 

ذا؟ الدين جاء من أجل الدنيان كالدنيا جاءت من أجل الدينن كال يجتمعاف في نهاية. من قاؿ ى
كبينهما تفاعل تاـن كال يوجد مجتمع ريبٍّي أفراده التربية اإلسبلمية اإليمانية الحقيقية إال كتنظف 
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ىذا المجتمع من كل أنواع السوءن نىظيف ىذا المجتمع من اإلفراط كالتفري  كالغلون نىظيف ىذا 
بكل أنواعو كأشكالون كتجلت األنشطة الدنيوية على خير منواؿن كازدىرت المجتمع من الفساد 

النشاطات التجاريةن النشاطات االقتالاديةن النشاطات االجتماعيةن النشاطات الثقافية كالعملية 
 كالسياسية كلها دكف أف تتسرب إليها شائبة من شوائب اإلفساد

ىذه الحقيقة معركفةن كإذ كنا نعرؼ ىذه الحقيقة فما لنا ال نلتفت إلى مبدأ التربية اإليمانية  
اإلسبلمية في مجتمعاتنا؟ كما لنا ال نيحىمٍّل مسؤكلي التربية في مجتمعاتنان ما لنا ال نيحىمٍّلهم 

لة أك في المالانع أك مسؤكلية الفساد الذم يتم؟ مسؤكلية البل مباالة التي تتم؟ إٍف في دكائر الدك 
في المتاجر أك في الشوارع كاألزقةن المسؤكلية تكمن ىناؾ. ىذه حقيقة أتمنى لو أف إنسانان 
يناقشني فيها ليلفت نظرم إلى خطأ قد كقعت فيو في ىذا البيافن أك إلى ثغرة ناقالة في ىذه 

 الحقيقةن كلكن أحدان ال يستطيع أف يناقش في ىذا الذم قرره اهلل عز كجل

القوانين التي كضعها البشر ما أيسر أف يتحايل عليها البشرن كالضمير ىو مر ة العمل اإلنسانين  
ضمير الله إنما يتؤلأل فيو معنى اللالوصيةن ضمير المفسد إنما يفيض بمعاني اإلفساد كصورهن 

 العظيم كضمير اإلنساف الذم  من باهلل عز كجل يفيض مراقبة هللن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل
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 ٌٚىٓ ٠ٕيي ثمله ِب ٠شبء، ٚ٘ٛ ثؼجبكٖ فج١و ثظ١و
 

أما بعد فيا عباد اهلل كرد عن المالطفى صلى اهلل عليو ك لو كسلم أنو قاؿهلل ))إف من عبلمات قرب 
قياـ الساعة تناقه األمطار((. أم أف تناقه األمطار عامان بعد عاـو بعد عاـ. كقد كرد عنو صلى 

لشريعة اهلل عليو كسلم  أف من أشراط الساعة كثرة الظلم كىدر حقوؽ الناسن كقد رب  علماء ا
اإلسبلمية ىذا الحديث بذاؾن كبٌينوا أف سبب تناقه األمطار عند قرب قياـ الساعة شيوع الظلم 
كضياع حقوؽ الناسن كاستخفاؼ الناس بحقوؽ ااخرينن يشيع ىذا الظلم فيما بينهم فتتقله 

لى بعبادهن الرحمة اإللهيةن كتناقه األمطار التي ىي مظهره من أجلٍّ مظاىر رحمة اهلل سبحانو كتعا
كصدؽ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  إذ يقوؿ فيما اتفع الشيخاف من حديث أبي ىريرة رضي 
اهلل عنوهلل ))مىٍن ال يػىٍرحىٍم ال يػيٍرحىٍم((. كأصرح ًمٍن ذلك في ىذا المعنى ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل 

هلل ))من ال يرحم ال يرحمو عليو كسلم  أيضان فيما اتفع عليو الشيخاف من حديث جرير بن عبد اهلل
اهلل(( عندما تدنو المدة التي ال يعلمها إال اهلل سبحانو كتعالى لقياـ الساعة ال بد أف تتجلى 

كىي عبلمات  -العبلمات التي حد ث عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن من ىذه العبلمات 
م  تظهر العبلمة األخرل التي انتشار الظلمن كتضييع الناس بعضهم لحقوؽ بعضن كمن ثى  -صغرل 

ىي أيضان من عبلمات قرب قياـ الساعةن تناقه األمطار عامان إثر عاـ. تنقه األمطار في ىذا 
العاـن كيشكو الناس من القلةن فلذا جاء العاـ الذم يليو تناقالت أكثر أيضانن كلما انتشر الظلم 

حمة المتمثلة في األمطارن كمن ىنا تقلالت رحمة اهلل سبحانو كتعالى عن عباده في األرضن الر 
قرر علماء الشريعة اإلسبلميةن كال أعلم في ذلك خبلفانن أف من شركط االستسقاء التي ندب إليها 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كأداىا مع أصحابون من شركط االستسقاء رد المظالمن ذلك ألف 

ال أف ىذا يقف في مقدمة األسباب. ال بد األمطار لم تحبس إال لهذا السببن أك ألسباب عدةن إ
لكي يستجيب اهلل عز كجل دعاء المستسقين كالمتضرعينن أف يبدؤكا قبل كل شيء فيردكا 

المظالمن يردكا الحقوؽ إلى أصحابهان إف لم يتحقع ىذا الشرط ال فائدة من صبلة االستسقاءن 
ر ىذه الفائدة الدنيوية إال إذا تحقع ىي عبادة يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل عز كجل لكنها ال تثم

ن أيذىكٍّري نفسي كأيذىكٍّريكم بهذه السنة الربانية التي نبهنا إليها رسوؿ  فيها ىذا الشرط  أقوؿ ىذا اليـو
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن بل أكدىا لنا في أكثر من مناسبةن كفي أكثر من حديثن كبأكثر من 

و اهلل سبحانو كتعالى((. كىذا في دار الدنيا بقطع النظر عن أسلوب ))من ال يرحم الناس ال يرحم
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المآؿ الذم ينتهي إليو الناس غدان إذا قاموا لرب العالمين  إذا كنان كنحن في أكائل ىذا الشتاء 
المقبلن نريد أف نقرع باب الرحمة اإللهيةن كإذا كنا نيالٌر على أف نتلقى الجواب إكرامان من اهلل 

حمة فينبغي أف نعلم الطريع المؤدم إلى ذلكن ىا أنتم تركف مالداؽ كبلـ رسوؿ سبحانو كتعالى كر 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن كلما أقبلت سنة رأينا أف السنة الماضية كانت خيران من ىذهن كإذا 
جاءت األخرل رأينا أف التي قبلها خيره من تلك أيضانن كىذا ىو كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ينبهنا إلى شرط من أشراط قرب قياـ الساعة  إذا أردنا أف نطرؽ باب الرحمة اإللهية  كسلم  كىو
فلنطرؽ ىذا الباب بيد الرحمةن بيد التراحمن فلنطرؽ باب الرحمة اإللهية عن طريع إعادة الحقوؽ 
إلى أصحابهان عن طريع مكافحة الظلمن كأنتم تعلموف أنواع الظلم التي تستشرم في مجتمعاتنا 

ن ال أخه فئة من الفئاتن كال طبقة من الطبقاتن كلما موغلوف في ىذا الظلم إال من رحم ىذه
ربكن األغذية التي تقدـ إلى عباد اهلل عز كجل فيها من اإلىدار لحقوؽ الناس ما فيهان فيها من 

تسبب الكوارث كاألمراض ما فيهان في سبيل ماذا؟ في سبيل الجشعن في سبيل الوصوؿ إلى مزيد 
الرب ن األغذية الهرمونيةن كما أدراؾ ما ىذه األغذيةن كما أدراؾ ما السمـو الناقعة في داخلهان  من

كما أكثر ما تستعمل ىذه األغذية الهرمونية لهان الن ال أقوؿ من الدكاجن فق  بل األنعاـ أيضانن 
ف ىذا الظلم؟ ىذا إلى جانب كثير من السمـو الناقعة في النباتات المختلفة. من الذين يمارسو 

أناس كانوا باألمس الدابر أناسان يتقربوف إلى اهلل عز كجل بالفبلحة كالزراعة كخدمة عباد اهللن 
كاليـو يتقربوف إلى الشيطاف بما تعلموف. الظلم اليـو ال يمكن أف نخالالو في فئة أك طبقة من 

ين يشيع فيما بينهم اإليثارن الناسن بمقدار ما كاف الناس في األمس الدابر متراحمين متآلفين متوادٌ 
إيثار اإلنساف أخاه على نفسون يشيع اليـو نقيض ذلكن تشبع األىثػىرىةن يحاكؿ اإلنساف أف يمتٌه 
حياة ااخرين من أجل أف يمؤل صندكقون من أجل أف يمؤل جيبو  كمرة أخرل أقوؿ لكمهلل ىذا 

ن ال أشير فيو إلى فئة معينةن بل الفئ ات كلها في ذلك سواءن كرسوؿ اهلل الظلم الذم ينتشر اليـو
صلى اهلل عليو كسلم  يقوؿ فيما اتفع عليو الشيخافهلل ))من ال يرحم الناس ال يرحمو اهلل سبحانو 
كتعالى((. كلقد قلت باألمسن كأقولها جوابان يوسوس الشيطاف إليو قائبلنهلل ىا ىي ذم دكؿ البغي 

كاألمطار فيو كافرةن كالثلوج فيو عامرة. كلعلي  تتقلب في رحمة إلهية غامرةن فما من شتاء يأتي إال
أجبت عن ىذا كذىك ٍرتيكيم بكبلـ نقرأه في كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كخبلصة ما ينبغي أف نعلمو 
مأخوذ من صري  كبلـ اهلل عز كجل أف الناس الذين يتراحموف في دار الدنيان أف الناس الذين 

ضهم على بعضن ىؤالء إف كانوا مؤمنين يفعلوف ىذا ابتغاء تشيع فيما بينهم األلفة ىم رقباء بع
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مرضاة اهللن أكرمهم اهلل بثوابي الدنيا كااخرةن أما إف كانوا غير مؤمنين باهلل عز كجلن يبتغوف من 
ذلك إصبلح حالهم الدنيومن يتعاملوف مع فطرتهم اإلنسانيةن فلف اهلل عز كجل يثيبهم على ذلك 

ااخرة من أجر كال ثوابن ىذا كبلـ اهلل عز كجلهلل }مىٍن كافى ييرًيدي اٍلحىياةى  في الدنيان كليس لهم في
نٍيا كىزًينىتىها نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍم أىٍعمالىهيٍم ًفيها  ]ىودهلل  [ أم نعطيهم جزاء أعمالهم الالالحة فيها ُٓ/ُُالدُّ

كىحىًب ى ما صىنػىعيوا ًفيها كىباًطله ما كانيوا  ثم يقوؿهلل }أيكلىًئكى ال ًذينى لىٍيسى لىهيٍم ًفي ااًخرىًة ًإالٌ الٌناري 
[. فاألمة التي يتراحم فيها أفرادىان األمة التي يكوف فيها رقباءن أال ُٔ/ُُيػىٍعمىليوفى  ]ىودهلل 

يشيع ظلمن أال تشيع إساءة إلى ااخرينن التي فيها رقباء يرقبوف األغذيةن يرقبوف حقوؽ ااخرين 
أفرادىا كما تعامل األـ الرؤـك أطفالها يرحمها اهلل عز كجل في دار  أال تهدرن األمة التي تعامل

الدنيان كلكن إف كانت بعيدة عن األمل في ااخرة كال تتعامل مع ااخرين بهذه المعاملة اإلنسانية 
إال بدافع من الفطرة اإلنسانيةن فلف اهلل عز كجل يثيبهم في دنياىمن يكرمهم باألمطار السخيةن 

[  ُٔ/ُُثلوجن يكرمهم بالعطاء }أيكلىًئكى ال ًذينى لىٍيسى لىهيٍم ًفي ااًخرىًة ًإالٌ الٌناري  ]ىودهلل يكرمهم بال
ىذا القانوف ال فرؽ فيو بين مسلم كجاحدن األمة المسلمة إذا شاع فيها الظلمن كشاع فيها إىدار 

بنقيض ذلكن ال  الحقوؽن كتخلى الناس بعضهم عن بعض ال بد أف يواجههم اهلل سبحانو كتعالى
بد أف يقابل العمل بمثلون ))من ال يرحم الناس ال يرحمو اهلل سبحانو كتعالى((  كىؤالء حسابهم 
عند اهلل أيضان عسير؛ ألف الذين يسيئوف إلى إخوانهم في دار الدنيا ظلمان كإىداران لحقوقهم إنما 

هم يهدركف حقوؽ أخوانهم في يسيئوف إلى اهللن إنما يهدركف قبل ذلك حقوؽ اهلل عز كجلن ثم إن
اإلنسانيةن }أيكلىًئكى ال ًذينى لىٍيسى لىهيٍم ًفي ااًخرىًة ًإالٌ الٌناري كىحىًب ى ما صىنػىعيوا ًفيها كىباًطله ما كانيوا 

ٍن نيرًيدي ثيم  ُٔ/ُُيػىٍعمىليوفى  ]ىودهلل  ٍلنا لىوي ًفيها ما نىشاءي ًلمى جىعىٍلنا لىوي [ن }مىٍن كافى ييرًيدي اٍلعاًجلىةى عىج 
[  يا عباد اهلل ليكن كل كاحد منكم رقيبان على ُٖ/ُٕجىهىن مى يىاٍلبلىا مىٍذميومان مىٍدحيوران  ]اإلسراءهلل 

نفسو أال يظلم أخاهن أال يظلم جيرانون إف كاف موظفان إال يستعمل كظيفتو في ىدر حقوؽ ااخرين 
شاء اهلل عز كجل أف يكوف عامبلن  كظلمهمن إف كاف صانعان ال يتخذف من صنعتو خيانة للذين

عندىمن إف كاف فبلحان ينبغي أف يتقيى اهلل عز كجل فيما يفل  كيزرعن إف كاف ذا مدجنة ينبغي أف 
يتقيى اهلل سبحانو كتعالى في األإذية التي يقدمها لدكاجنو أك ألنعامون كإف كاف مسؤكالن في ىذه 

أطفالهان عندئذو يرحمنا اهللن عندئذو يكرمنا اهلل عز كجل األمة ينبغي أف ينظر إلى األمة نظر األـ إلى 
 باألمطار السخية كالثلوج الوافرةن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 ِب أط١جذ أِخ ثبٌنٌخ ٚ٘جطذ ِٓ أٚط اٌؼي اال ثَجت ػ١بػٙب ػٓ ا٠ٌٛٙخ

 

بة األكلى للدخوؿ في مدارج أما بعد فيا عباد اهلل  إف  تػىعىرُّؼ األمة على ىويتها إنما ىو البوا
الحضارة كالمعرفة كالقوة كالثقافة كالرشدن كبمقدار ما تكوف الهوية التي تتعرؼ عليها األمة مطابقةن 

ن كيكوف كصوليها إلى قمة الحضارة أسرعىن كبمقدار ما تكوف  لحقيقتها تكوف انتالاراتيها أقربى
يو عن الوصوؿ إلى ىذه المبتغيات كاألىداؼن الهوية التي تتعرؼ عليها األمة مخالفةن لحقيقتها تت

كما انتالرت أمتنا اإلسبلمية عند بعثة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ن التي كانت إيذانان بتجديد 
اإلسبلـن إال بعد أف عرفت ىذه األمة ىويتها بعد ضبلؿن ككقفت أماـ مر ة ذاتهان كاستعلنت عن 

ف  صىبلًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيامى كىمىماًتي لًل ًو رىبٍّ اٍلعالىًمينى  ىذه الهوية قائلة على لساف كل مؤمنهلل } إً 
[. إنها ىوية العبودية هلل سبحانو كتعالىن ىوية االنتماء إلى اهلل سبحانو كتعالى ُِٔ/ٔ]األنعاـهلل 

ال ًذم نػىز ؿى بالمملوكية كالعبودية لون كالتشرؼ بوالية اهلل سبحانو كتعالى عليهاهلل }ًإف  كىلًيٍّيى الل وي 
[  ىكذا عىرىفىت ىذه األمة نفسها كعرىفىت ُٔٗ/ٕاٍلًكتابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الاٌلاًلًحينى  ]األعراؼهلل 

كلًي ها؛ كلي  أمرىان كمن ثىم  ص  لها أف تدخل في مدارج الحضارة كالثقافة كالعلـو كالقوة كالرشد. 
؛ كباختالار أقوؿ لكم يا عباد اهللهلل إف الم رض الذم تعاني منو أمتنا إنما يتمثل في ضياعها كاليـو

عن الهويةن في ضياعها عن االنتماء الحقيقي الذم تبينو السلف من قبل. إف أمتنا اليـو تعاني من 
انتماءات مزدكجة متناقضةن كاف شأنيها أٍف تيمىزٍّؽ ىذه االنتماءات ىويتها الحقيقيةن كمن ثم فهي 

صيبت أمةه بالٌذؿ كالمهانةن كما ىىبىكىٍت من أكج العٌز إلى أكدية تتطوح بين انتماءات شتىن كما أ
المهانة كالذٌؿ إال بسبب ضياعها عن الهويةن كبسبب الجواذب المتناقضة المختلفة التي تشدىا 
إلى انتماءات شتى  أمتنان كأقوؿهلل العربية اإلسبلميةن ىي في الظاىر تعلن انتماءىا إلى ىيويتها 

عن عبوديتها هلل عز كجلن كتعلن عن اعتزازىا بوالية اهلل عز كجل لهان كال  الحقيقيةن ىي تعلن
تزاؿ تػيٍنًغض الرأس لقرار اهلل القائل على لساف عباد اهللهلل }ًإف  كىلًيٍّيى الل وي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتابى كىىيوى 

ؾ كفي التعامل تتمزؽ ما [ن كلكنها في السلوؾ كفي اإلدرأُٗ/ٕيػىتػىوىل ى الاٌلاًلًحينى  ]األعراؼهلل 
بين انتماءات شتىن ىذا التمزؽ أنساىا ذاتًيتىها كاعتزازىا بهيويتهان كجعل لعابها يسيل على كل ما 
تراه من قريب أك بعيدن جعل لعابها يسيل على كل ما تتبينو من أىلىعو في حياة أعدائهان في حياة 

الذات كثيرة جدانن كإنها ألمراض تفر عت عن المتربالين بهان كمظاىري ىذا الضياع عن االنتماء إلى 
ىذا المرض الخطيرن لكنني اليـو أريد أف أتحدثى عن مرض كاحد من ىذه األمراضن كعىرىض 



  

 ~76 ~ 
 

كاحد من أعراض ضياع أمتنا عن ذاتيتهان إنها تنادم بكل مناسبةن على المستويات المختلفة 
ال  -لواقع فنجد أف سلوكها يتجو إلى طرؽ الرسمية كالشعبيةن أنها أمة عربيةن كلكننا ننظر إلى ا

تيمىزٍّؽ ىذا االنتماءن كتدكس على معاني ىذا االنتماء كحقائقها  أمة عربيةن إذان ينبغي  -أقوؿ طريع 
أف تعتز  بعركبتهان كأنا أتحدث اليـو عن العركبةن كىي فرع من أىم فركع اإلسبلـ كما تعلموفن أمة 

اد ىذه األمة ذاىبين ك يبينن فأجد ثيابهم مغموسةن في نقائض ىذا تعتز بعركبتهان كأنظر إلى أفر 
ن كقد لىفىتى ىذا نظرم أكثر من مرةن إلى القمالاف التي يرتديها شباب العرب  االنتماءن تأملتي

الذين يعيشوف في مجتمع يعتز بانتمائو إلى العركبةن كإذا بهؤالء الشباب يطربوف ال للنقوش الزاىية 
نما يعتزكف بالحركؼ األجنبية التي تحمل في كثير من األحياف كلمات أجنبية على قمالانهمن كإ

كمعافو أجنبيةن كفي بعض األحياف ال تحمل شيئان إال ما تحملو من ىذه الحركؼ األجنبيةن تػيٍرسىم 
اثان على الظهر  نانن كتػيٍرسىم على الالدر  نانن كتػيٍرسىم على األسافل  نان  خرن يعتزُّ الشباب ذكوران كإن

ذاىبين  يبين بهذه األلبسةن كمكافي األسى ال يتمثل في ىؤالء الذين يرتدكف ىذه الثياب من أجل 
أف يعلنوا عن البل انتماءن من أجل أف يعلنوا عن الضياع عن الهويةن كلكن المأساة تتمثل في 

اص أكلئك الذين يالنعوف ىذه الثياب المبتذلة التي تترجم الذؿ كتترجم المهانة في أشخ
الالانعينن كفي أشخاص المتاجرينن كفي أشخاص البلبسين  أجوب الشوارع المشهورة المعركفة 
في دمشقنا العربيةن كمرة أخرل أقوؿهلل إنني أتحدث في ىذا المقاـ عن العربية التي يعتز بها من 

يخيل  يعتز أجوب شهر الشوارعن كألتفت يمينان كشماالنن فيخيل إلي  أنني أسير في شوارع باريسن
إلٌي أنني أسير في شارع من أزىى كأبهى كأشهر شوارع لندفن كل اإلعبلنات التجاريةن أك أكثر 
ىذه اإلعبلنات التجاريةن إنما تتألف بأحرؼ أجنبية كبكلمات أجنبيةن كالشيء المضحك أف 
عني الكلمات في كثير من األحياف تكوف عربية لكنها صيغت بحركؼ أجنبيةن أنظر يمينان فبل تطال
عينام إال على ىذه اإلعبلناتن كأنظر شماالن فبل أرل إال ىذه اإلعبلناتن ككم تشعر باألسى 
عندما تمشي في الليل في ىذه الشوارع لتجد أضواء )النيوف( كىي تترجم الذؿ كالمهانة لهذه 
فع األمة التي طوت انتماءىا الذم كانت تعتز بو باألمسن كأخذت ترفع الرأس عاليان بالذؿن تر 

الرأس عاليان بالمهانةن تسكر بالوضيع  أجل. كالمظهر المؤسف العجيبن المظهر الساخر الذم 
ييٍضًحك كيػيٍبًكي بآف كاحدن أنك تنظر إلى ىذا الشارع كلعلو من أشهر كأبرز كأبهى شوارع دمشع 

للغة العربيةن فتجد في كس  ىذا الشارع بناءن كيًتبى عليو في األعلىهلل مىٍجمىع اللغة العربية! مجمع ا
كعن يمينو كشمالو ما يبالع على ىذا العنوافن كأمامىو كمن خلفو ما يتبر أ من ىذا العنوافن مجمع 
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اللغة العربية مغموس في إعبلنات تجارية ال تعرؼ انتماءن إلى اللغة العربية ق ن فلم تطالعني عينام 
تاريخ العركبة في حياة ىذه األمة؟! على الحقيقةن أىذا صورة قبر لتاريخ كم ككم اعتزت بو أمتنان 

أـ ىو عبارة عن شخه بل كائن ميحىن   ال يتأتى من أمره شيءن كاف فيما مضى فع االنن كاليـو 
أصب  أثران بعد عينن كاف فيما مضى حٌيانن كاليـو أصب  كائنان محنطان؟! ال أدرم. المهم أنك تنظر 

نياف فبل تبالر إال ما ىو تكذيب لهذا العنواف  تلك إلى اإلعبلنات التجارية التي من حوؿ ىذا الب
ىي مشكلتنا الكبرل؛ ضياع اذاتن ضياع الهوية. شعاراتنا في كاد كأىواؤنا في كادو  خرن كلماتنا 
في كاد كنفوسنا كتطلعاتها في كادو  خرن كىذه الحقيقة التي أقولها ال تغيب عن باؿ أمٍّ منكمن 

لشوارعن إف نظرتى إلى الثياب كجدتى فيها ترجمة التنكر كليس فيكم إال من يجوب في ىذه ا
للذاتن كتػىعىشُّع األعداء الذين يتربالوف بنا الدكائرن كإف نظرتى إلى المالانع كالتجارة كالتجار 
رأيتهم مغموسين في الحقيقة ذاتهان كإف رأيت إلى اإلعبلنات التجارية كجدتى ىذا الذم أقولو 

الحقيقة فيما نرفع الرأس بو عاليانن أك في الشعارات المتألقة البراقة لكم  ماذا بقي؟ ماذا بقي من 
التي نرددىا بين الحين كااخر؟ انظٍر إلى ما دكف الشعارات ال تجد شيئان  كباألمس تحد ث رئيسنا 
في مجلس الشعب حديثان مطوالن عن اللغة العربيةن كال شك أف من يسمع حديثو ييًحسُّ باألسى 

كما أظن إال أف ىذا األسى الذم ينتابو إنما ينتابو من عدة عواملن كلكٌن ىذا من أىم  الذم ينتابون
ىذه العوامل. كىذه الظاىرة لها سببن كليتنا نالحو لهذا السبب حتى نعالجو كحتى نقضيى عليو. 
معالجة ىذا السبب تبدأ في التربية كمؤسساتهان تبدأ في اإلعبلـ كمؤسساتو المرئية كالمسموعة 

مختلفة  فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل من ىذا األسى الذم ينتابنا حافزان ألف نعالج األمرن ال
كأال نراكح في أماكننا كنحن نتأسفن كنحن نطلع الزفراتن الزفرات كحدىا ال تفيد يا عباد اهللن 

العالمين بليماننا بهذه  كأيذكٍّريكيم بأننا جميعان عندما نقف في الالبلة نتذكر ىيوياتنا كنخضع أماـ ربٍّ 
ًإيٌاؾى نىٍستىًعيني  ]الفاتحةهلل  [ تلك ىي ىيويتنا  فأسأؿ اهلل عز ٓ/ُالهيويةن نحن نقوؿهلل }ًإيٌاؾى نػىٍعبيدي كى

كجل أال يجعلنا من المنافقينن كأال يجعلنا من الكاذبينن نخاطبو في الالبلة ميٍعًلنين عن ىذه 
رع كإلى المجتمع نسينا ىذه الهويةن كأىٍمعىن ا فيها تمزيقان. الهوية؛ فلذا تحولنا عن الالبلة إلى الشوا

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 اٌطبػخ اٌّجوٚهح اما اٍزٍيِذ اهرىبة ِؼظ١خ غلد ِؼظ١خ

 

أما بعدن فيا عباد اهلل  يقوؿ موالنا سبحانو كتعالى في محكم تبيانوهلل }اٍلحىجُّ أىٍشهيره مىٍعليوماته فىمىٍن 
[. الفسوؽ كما ُٕٗ/ِضى ًفيًهن  اٍلحىج  فىبل رىفىثى كىال فيسيوؽى كىال ًجداؿى ًفي اٍلحىجٍّ ]البقرةهلل فػىرى 

تعلموف ىو الشركد كالخركج عن أكامر اهلل سبحانو كتعالىن كالتلبُّسي بما قد حىر ـ كنهى عنون كىا 
حجن كالنهي عن الفسوؽ أنتم تركف كتسمعوف كيف أف اهلل سبحانو كتعالى ينهى عن الفسوؽ في ال

في الحج شامل لحالتين اثنتين؛ أف يتلبس اإلنساف أثناء مناسكو بالفسوؽن أك أف يكوف اتجاىيو 
إلى الحج كسيريه إليو متلبسان بالفسوؽ. كبلىما داخل في ىذا الذم ينهى اهلل سبحانو كتعالى عنون 

امو إال طريعه فيو فسوؽن كفيو فمن كجد أف الطرؽ إلى الحج لبيت اهلل الحراـ مغلقةن كليس أم
عاليافن فقد تلبس بهذا الذم نهى اهلل عز كجل عنون تمامان كما لو ارتكب أسباب الفسوؽ أثناء 
مناسك الحج كأدائو لو  كمن ىنا اتفع علماء الشريعة اإلسبلمية على قاعدة ال نعلم فيها خبلفان؛ 

ت الطاعة من جراء ذلك إلى معاليةن كىي أف الطاعة المبركرة إذا استلزمت ارتكات محـر تحول
كتحوؿ استحقاؽ الطائع المثوبة إلى استحقاقو العقاب من جراء ذلكن المعالية التي تتوقف 
الطاعة عليها تػيٍهًدر معنى الطاعةن كتيًحيليها إلى معاليةن فاإلنساف الذم يريد أف ياللي صبلة 

ضان كيقفى فيالليى عليهان تحولت يتقرب بها إلى اهلل عز كجلن إذا التزمت صبلتو أف يغتالب أر 
صبلتو إلى معاليةن كتحوؿ األجر الذم كاف ينتظره إلى عقاب ينبغي أف يتوقعون بل في الفقهاء من 
قرر بطبلف ىذه الالبلةن كإذا توقفت تبلكتك لكتاب اهلل عز كجل على أف تغتالب مالحفان من 

فيما تظن كىي تبلكتك لكتاب  -صاحبو فتقرأ فيو دكف إذف منو تحولت الطاعة التي تتلبس بهان 
إلى معالية  قاعدة ينبغي أف نعرفها تتحقع في كل أنواع الطاعات؛ ما من طاعة  -اهلل عز كجل 

تؤديها لتتقرب بها إلى اهلل إال كيشترط أف يكوف الطريع إليها طريقان مبركرانن كأف يكوف سبيلك إلى 
ينبغي أف نعلم ىذه القاعدةن إذا علمناىا أداء ىذه الطاعة سبيبلن صافيان عن شوائب المحرماتن 

فلنتساءؿهلل ما حكم الحج الذم يتوق ف على ميحىر ـ؟ الذم يتوقف على فسوؽ يرتكبو الحاج؟ مما 
ال ريب فيو ف ىذا الحج يتحوؿ من طاعة إلى معاليةن اإلنساف الذم سيٌدٍت أمامو السبل لبلوغ 

دان؛ سبيل دفع الرشوة لزيدو من الناسن ينبغي أف بيت اهلل الحراـن كلم يجد أمامو إال سبيبلن كاح
يعلم أنو إف فعل ذلك فلنو قد حو ؿ ىذه الطاعة الكبرل المبركرة إلى معالية؛ ذلك ألنو رب  بين 
ىذه الطاعة المبركرة كىذا العمل المحـر باالتفاؽن كاهلل طيب ال يقبل إال طيبان يا عباد اهلل  كما 
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ا العالرن في ىذه السنوات حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كىم يرتكبوف أكثرى الذين يػيٍهرىعوف في ىذ
في طريقهم إلى ىذه الطاعة ىذه المعالية الخطيرة؛ الرشوةن كالرشوة أمر محـر كما تعلموفن 

التأشيرات التي تباع في األسواؽ السوداء رشوة من أخطر أنواع الرشواتن ال يجوز لئلنساف أف 
رمون ال يجوز لئلنساف أف يتقرب إلى مواله كخالقو بمعالية حذ ره اهلل يتقرب إلى اهلل بما قد ح

سبحانو كتعالى منهان أكلئك الذم يتجهوف كيػيٍهرىعوف إلى بيت اهلل الحراـ حجاجانن كيتقن عوف بأقنعة  
كاذبة؛ يجعل الواحدي منهم نفسو صاحب صنعة؛ جزارانن صاحبى صنعة يحتاج أكلئك الناس إلى 

كما ىو من ىذه الالنعة بشيءن كال عبلقة لو بها ق ن كىو إف ذىب حاجان إلى  أصحابها ىناؾن
بيت اهلل الحراـ لن يمارس ذلك بشكل من األشكاؿن عمل محـر تدخل في شهادة الزكر 

كادعاءات الزكرن كال يجوز إطبلقان إلنساف أف يتقرب إلى اهلل بحج أك صبلة أك نسك عن طريًع 
كتعالى عليون ىذا ما يقرره فقهاء الشريعة اإلسبلميةن بل ىذا ما قرره بياف اهلل أمرو حر موي اهلل سبحانو 

عز كجل عندما نهى عن الفسوؽ في الحجن عندما أمر بأف يكوف ىنالك فاصل بين الحج المبركر 
كالفسوؽن سواء كاف الفسوؽ في الطريع إليون أك كاف الفسوؽ داخبلن في مناسك الحج  عندما 

جهة إلى مرضاة اهللن صافية عن حظوظ النفس ال يمكن للحاج أف تنزلع قدماه تكوف القالود مت
ن ال يمكن أف يبذؿ مالون كال أف يبذؿ جهده في عمل ييخي ل إليو أنو يتقر ب بو إلى  إلى ىذا المحـر
اهللن كىو إنما يرتكب بذلك عمبلن محذكرانن نعم حجو صحي ن كلكنو ال يملك أم ثواب على ىذا 

إنو يتحم لي بدالن عن الثواب الوزر كالعقابن كينبغي أف نعلم أنو ال تعاريضى بين أف تكوف  الحجن بل
العبادة صحيحة كأف يتحمل اإلنساف الوزر عليهان الالبلة في األرض المغالوبة صحيحة عند 
جمهور العلماءن كلكن ال ثواب للماللي عليهان بل يتحمل الوزر بسبب أنو شىغىل بهذه الالبلًة 

ليست ملكان لون كدكف إذف صاحبهان كتبلكة القر ف عمل مبركرن لكنك لو أخذت مالحفان  أرضان 
لتقرأ بو كتاب اهلل عز كجل دكف إذف صاحبون بل أعلن لك أنو غير راضو بذلكن فلف تبلكتك 

لكتاب اهلل عز كجل تكوف مناط كزرو كعقاب؛ ألنك ربطت بين طاعة كمعالية. كحقوؽ اهلل مبنية 
ة لكن  حقوؽ العباد مىٍبنية على الميشاح ة. ال تيالىلٍّ في األرض المغالوبةن كإنك إف على المسامح

صليت فاهلل سبحانو كتعالى يستغني عن صبلتك ىذهن لكنو ييحىمٍّليكى كزران بسبب إىدارؾ لحقوؽ 
ااخرين  أمر الحج إلى بيت اهلل الحراـ داخل في ىذه القاعدةن كلقد ذكرتي ىذا في العاـ 

في كتابات كمناسباتن كمع ذلك أنظر  -يا عباد اهلل  -ضي كالذم قبلون كلقد بػىيػ ٍنتي ذلك الما
كأسمع كإذا بهذه الظاىرة الميحىر مة تتنامى بدالن من أف تتقله كتتراجعن ما أكثرى الذين يدفعوف 
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أكثرى الذين الرشاكل كىم يتالو ركف أنهم يرحلوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ ليكتسبوا األجرن ما 
يرتدكفى أقنعة الالناعات المختلفة التي ال عبلقة لهم بهان أم يلبسوف أقنعة الزكر التي حرمها اهلل 

أف يذىب حاجان إلى بيت اهلل الحراـ. ىذا األمر ال يمكن  -فيما يزعم  -سبحانو كتعالى من أجل 
الخفية للعبادة كالحج إلى بيت أف ييعالىجى إال بالرجوع إلى الدكافع الخفيةن عندما تكوف الدكافع 

اهلل الحراـ صافيةن عن الشوائبن ال يػيٍبتىغى بها إال مرضاةي اهللن األمر محلوؿن كاالنقياد إلى أمر اهلل 
عز كجل نافذن كلكن عندما تكوف الالورةي صورةى عبادةن كالهدؼي من كراء ذلك تنفيذى حظ من 

أكثر الذين يستمعوف ىذا الكبلـ ثم يضربوف حظوظ النفسن تغذيةى شهوة من شهوات النفسن فما 
 عنو صفحانن كاهلل عز كجل طيب ال يقبل إال طيبان. أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 ؽَجه .. اٌظٍُ ظٍّبد ٠َٛ اٌم١بِخ

 

أما بعدن فيا عباد اهلل  ىا ىي ذم رحمة اهلل عز كجل تهمي إلينا من سمائون كىا ىو ذا فضل اهلل 
سبحانو كتعالى يقبل إلينا بكرمو كصفحو كجودهن فلنحافظ على ىذه النعمة التي يرسلها اهلل عز 

ليس كما كجل إلينان كلنحالن ىذه الرحمة التي يكرمنا بها اهلل سبحانو كتعالى بالشكرن كالشكر 
قد يخطر بالباؿ أنو كلمة ترددىا األلسن كما تعلموفن بل الشكر الحقيقي الذم أمرنا اهلل عز كجل 
بو كالذم بو تدـك النعم ىو أف نسخر النعم التي يكرمنا اهلل عز كجل بها لما يحقع مرضاتون لما 

تقبل إلينا إنما ىو أف  قد أمىرىنا اهلل سبحانو كتعالى بون الشيء الذم يحالن الرحمة اإللهية التي
نتراحمن كقد صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  القائلهلل ))من ال يػىٍرحىٍم ال يػيٍرحىم((. كاهلل عز 
كجل غني عنان ال يتأتى للعبد أف يرحم مواله كخالقون بل العبد ىو الذم ينتظر دائمان رحمة اهلل 

حدث عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  سبحانو كتعالى كإحسانون كلكن المراد بالرحمة التي ت
إنما ىو تراحم الناس بعضهم مع بعضن كمن ثىم  قاؿهلل ))مىن ال يػىٍرحىم ال يػيٍرحىم((. أم األمة التي ال 

يشيع فيما بينها التراحم بدالن من الظلم كالتباغض كالتكاره تتقله عنها رحمات اهلل سبحانو 
ن فحالنوىا بشكر اهلل عز كجلن حالنوىا بالتراحم  كالحطوة كتعالىن فلذا أردتم دكاـ ىذه النعمة

األكلىن التي ال بد منها في الطريع إلى التراحمن إنما ىي االبتعاد عن الظلم/ ال يمكن لؤلمة أف 
تتراحم كالظلم منتشر فيما بينهان كلقد حذرنا كتاب اهلل سبحانو كتعالى من الظلم أيما تحذيرن 

 عليو كسلم  من التظالم أيما تحذيرن كأنبأتنا شريعة اهلل عز كجل أنهما كحذرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل
حقافهلل حعٌّ هلل عز كجل على العبادن كحعٌّ للعباد على العبادن فأما حع اهلل عز كجل فمآلو الرحمة 
كمبني على المسامحةن كأما حع العباد فمبني على المشاححةن ال تسامي  في حع العباد ق ن كمن 

كاجبان يتعلع بنا جميعان على كل المستوياتن كىو أف نتذكر ضركرة التراحم عندما نستقبل  ثىم  فلف
رحمة اهلل عز كجل الوافدة إلينان أف نتذكر ضركرة االبتعاد عن الظلم عندما نجد رسائل الحب 

كما أظن التي تفد إلينا من اهلل سبحانو كتعالى  أىأيحدثكم عن خطورة الظلم كالتظالم يا عباد اهلل؟! 
أف فيكم من لم يسمع تهديدات كتاب اهلل كتهديدات المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  قاؿهلل 

))اتقوا الظلم فلف الظلم ظلمات يـو القيامة((  كإف أردتم المزيد فحسبكم ما قالو رسوؿ اهلل صلى 
في بلدكم اهلل عليو كسلم هلل ))أال إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكن ىذا 

ىذا في شهركم ىذان أال قد بل ٍغتن أال ال تعودكا بعدم ضيبل الن )كفي ركاية كٌفاران( يضرب بعضكم 
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رقاب بعض((  حسبكم من ىذا ما ركاه مسلم في صحيحو من حديث أبي أمامة رضي اهلل عنو أف 
يقل من اقتطع  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاؿهلل ))من اقتطع حع امرئ بيمينو(( )امرئن لم

حع مسلم( ))من اقتطع حع امرئ بيمينو أكجب اهلل لو النار كحـر عليو الجنة((. قاؿ رجلهلل كإف  
كاف شيئان يسيران يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل ))كإف كاف قضيبان من أراؾ((  كلعلكم جميعان تعرفوف حديث 

ىريرة أف رسوؿ  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  الذم يركيو مسلم في صحيحو من حديث أبي
اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاؿهلل ))أتدركف من المفلس؟(( قالواهلل المفلس فينا من ال درىم لو كال 
دينار كال متاع. قاؿهلل ))إف المفلس من يأتي يـو القيامة بالبلة كصياـ كزكاةن كقد شتم ىذان 

تون فلف فنيت كقذؼ ىذان كأكل ماؿ ىذان كسفك دـ ىذان كضرب ىذان فييؤخىذي لهم من حسنا
حسناتو أخذت من سيئاتهم كطرحت عليو ثم طيًرح بو في النار((  ىذه األحاديث بعض مما ذكره 
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  محذران المسلمين على اختبلؼ درجاتهم من الظلمن من أكل 
دكف ماؿ ااخرين دكف حعن من اإلساءة إلى ااخرين دكف حعن من اقتطاع شبر من أرض لمالكو 

حعن كإف أردنا أال تنقطع عنا رحمات اهلل سبحانو كتعالى فلنتذكر ىذا الذم أمرنا بو اهلل كمن ثم 
أمرنا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن ينبغي لقادة األمة أف يقفوا أماـ ىذا الذم يحذرنا منو اهلل 

ةن نجارىان قادتهان عمالهان كيحذرنا منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن كينبغي لشتى فئات األم
زراعهان ينبغي أف يتبنوا ىذه الحقيقةن ينبغي أف يبتعد كل منا عن الظلمن الظلم ظلمات كما يقوؿ 
المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن كليس بيننا كبين أف تستمر رحمات اهلل سبحانو كتعالى 

ا كبين أف تعود األنهار ممرعة ممتلئة إال مقبلة إلينا تهمي من السماء كتنفجر من األرضن ليس بينن
شيء كاحد ىو أف نتراحم. ككما قلت لكم التراحم ال يكوف بكلمة يرددىا أحدنا على سبيل 
المجاملةن المجاملة ال مكاف لها في ميزاف اهلل سبحانو كتعالىن كإنما يكوف التراحم بأال نظلمن 

عن الظلمن خطاب يخاكب اهلل عز كجل بو أكؿ خطوة من الخطوات إلى غاية التراحم أف نبتعد 
أكلي األمرن يخاطب اهلل سبحانو كتعالى شتى طبقات المجتمع أف يبتعدكا عن الظلمن كمن ثم 
ينبغي أف يشيع بينهم التراحمن فمن رحم رحمو اهللن ارحموا من في األرض يرحمكم من في 

ال يػىٍرحىم ال يػيٍرحىم((. كإن ما يػيفىس ر  السماءن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  القائلهلل ))مىنٍ 
نىةن أىتىاٍلًبريكفى  ]الفرقافهلل  ىذا الكبلـ الرباني الذم يخاطبنا بو قائبلنهلل }كىجىعىٍلنا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ

[. إنما يػيفىس ر بهذا المعنى. يبتلي اهلل عز كجل الناس بعضهم ببعضن فلف شاع فيما بينهم َِ/ِٓ
ل القوم فيهم قوتو في الرحمةن في العناية بالضعيفن في السهر على حقوقون التراحمن استعم
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رحمهم اهلل جميعانن كإف استعمل القوم أك المتنفذ قوتو أك نفوذه في الظلمن في أخذ الحع فلف 
اهلل سبحانو كتعالى ال بد أف يقطع رفده عنهمن ال بد أف يقطع اهلل سبحانو كتعالى بركة األرض 

نحن اليـو نستقبل رحمة اهلل سبحانو كتعالىن كالقرار كضعو اهلل عز كجل بأيدينان   كالسماء عنهم
فلما أف تستمر ىذه الرحمة كإما أف تنقطعن األمر كضعو اهلل بأيدينان إف تبنا إلى اهلل على كل 

 المستوياتن أقوؿهلل على كل المستوياتن إف تبنا إلى اهلل عز كجلن فابتعدنا عن الظلمن ابتعدنا عن
استبلب حقوؽ ااخرينن كشاع التراحم في مكاف ذلك فيما بيننا امتدت ىذه الرحمة الربانيةن 
كتزايدت ثم تزايدت دكف انقطاعن أما إف ركبنا رؤكسنا كسرنا على النهج الذم نعرفو كتعرفوفن 

النعمة.  كأىملنا حقوؽ بعضنا لبعضن كشاع الظلم أشكاالن كألوانان فيما بيننان فانتظركا انقطاع ىذه 
 كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى العفو كالعافية لنا جميعانن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 هٚػ األٍجبة اٌّبك٠خ فٟ ؽ١بح ا١ٌٍَّّٓ ٘ٛ طلق االٌزغبء اٌٝ هللا

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

اـ العيد المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعدن فيا عباد اهلل  تنتاب المسلم في أي
مشاعر متناقضة يحار فيما بينها؛ ينظر فيجد داره مغموسة بالفرحةن عامرة بالسركرن أٍمنيو ميٍستىًتبن 
طمأنينتو تسود الدارن كينظر إلى كجوه الالغار كالكبار فيرل الفرحة تغمرىا نكيرل بسمة السركر 

جد خبلؼ ذلك ؛يجد األمن تعلو الوجوه .ثم يلتفت إلى خارج داره ينظر بعيدان أك قريبان منو في
غائباننكينظر كيبحث عن الطمأنينة فيراىا غير موجودة ن كيزداد تأمبلن فيرل الجراحات التي ال 

تنتهي كالدماء التي ال تجف كالظلم الذم ال يتوقف عند حد. ينظر إلى األطفاؿ فيجدىم يعانوف 
عود بهذه المشاعر المتناقضة من الشركدن يعانوف من الييٍتمن يعانوف من الس غىب كالجوع. كي

المتمازجة ال يدرم كيف يتحكم بنفسو أماـ ىذه المشاعر. كلربما ساقتو إلى لوف من االعتراض 
على اهللن كلربما ساقتو في أحسن األحواؿ إلى الوقوؼ أماـ إشكاالت ال يجد حبلن لها. ىذه ىي 

ن عندما يتجلى اهلل عز الحالة التي تنتاب المسلمين في ىذه العالور عندما يمر مثل ىذ ا اليـو
كجل على عباده في مثل ىذه األياـ تجليات رحمةن تجليات لطف كإكراـ. فكيف السبيل 

للتخله من ىذه المشاعر المتناقضة؟ ككيف السبيل إلى أف ال تتحكم بنا ىذه المشاعر كتزيٌجنا 
؟. ينبغي أف نعلم يا في حالة من االنتقادن في حالة من اإلشكاؿ نجد أنفسنا سجناء في داخلو

عباد اهللهلل أف اهلل سبحانو كتعالى حكيم كرحيم دائمان في سائر التقلبات كفي سائر األحواؿ؛ ما من 
أمر من ىذه األمور التي نراىا في مجتمعاتنا البعيدة كالقريبة إال كلها أسباب كجذكرن كما من 

عيد في مثل ىذه األياـ إال كىو مشهد من ىذه المشاىد التي تدمي القلوب كالتي تزاحم فرحة ال
يعود إلى نتيجة سنة من سنن اهلل سبحانو كتعالى في عباده. ربنا سبحانو كتعالى كضعنا أماـ السبل 
التي تنجينا من الكوارث كالتي تحررنا من الظلم كالتي تسمو بنا إلى صعيد العزة كاألمن كالطمأنينة 

ذا السؤاؿ يا عباد اهلل. أمرنا اهلل عز كجل أف فهل سلكنا ىذه السبل؟ كلكم يعلم الجواب عن ى
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ننتالر لدينو ككعدنا إف نحن استجبنا لهذا األمر أف ينتالر لنان أف ينالرنا على كل من يتربه بنا 
الدكائرن فهل انتالرنا لدينو؟. كاهلل عز كجل غني ال يحتاج إلى من ينالره أك ينالر دينو كلكنها 

كينبغي أف نالطبغ بها. ىذا ىو السر في األكامر التي يخاطبنا العبودية التي ينبغي أف نستعلن بها 
اهلل سبحانو كتعالى بها أك النواىي التي يحذرنا اهلل عز كجل منها. كلقد اقتضت سين ة اهلل سبحانو 
كتعالى أف يأخذنا بشيء من المخاكؼ كأمرنا في مثل ىذه الحاؿ أف نػيٍهرىعى إلى اهلل كقاؿهلل }ففركا 

نا اهلل عز كجل عن مالائب كذكر أنو شاء أف يبتلينا بها. تلك سين ة من سينىن اهلل إلى اهلل . حدث
نثم “ كلنبلونكم بشيء من الخوؼ كالجوع كنقه من األمواؿ كاألنفس كالثمرات”سبحانو كتعالى 

إف اهلل عز كجل كضعنا أماـ الدكاء الناجع. من أبرز ىذا الدكاء الناجع؛االلتجاء إلى اهللن الدعاء 
ند الكربنالفرار من الكرب إلى اهلل بالدعاء كالتضرع كالتذلل كاالنكسارن فهل فعلنا ذلك؟ كأنا ع

عندما أقوؿهللىل فعلنا ذلك ال أعني بضمير الجماعة ىذا الجمع المجتمع في ىذا المسجد 
كأمثالون كإنما أعني بضمير الجمع سائر المسلمين الذين يعانوف من ىذه المالائب كالذين تطوؼ 

من قريب أك بعيد ىذه الرزايا. ىل التجأنا إلى اهلل سبحانو كتعالى؟ دل نا الخالع األجلُّ سبحانو  بهم
كتعالى على المشكبلت التي سنراىا في الطريع عن يميننا كشمالنا ككضعنا أماـ السبل التي 

منها بعد األخذ  تخلٍّالنا من ىذه المالائب التي قد تٍحتىًوشنا أك تطوؼ بنا كنب هنا إلى أف  الخبلص
باألسباب كمع األخذ باألسباب إنما يكمن في الرجوع إلى اهللن في التضرع على أعتاب اهلل 

سبحانو كتعالى. فهل أخذنا أنفسنا بالدكاء الذم أمرنا اهلل سبحانو كتعالى بو؟ لعلنا حاكلنا أف نأخذ 
المادية ينبغي أف يأخذ باألسباب الظاىرة كلكننا لم نتوٍّج ىذه األسباب بركحها. األسباب 

المسلموف أنفسهم بها كلكنها بمثابة الجسد؛ ال يمكن للجسد أف يفعل شيئان أك أف يحقع أم 
جدكل إال إذا سىرىت الركح  في الجسد. كركح األسباب المادية في حياة المسلمين إنما ىو 

مالطفى صلى اهلل صدؽ االلتجاء إلى اهللن الدعاء كالتبتل على باب اهلل عز كجل نكقد ذكر ال
عليو كسلم فيما ص  عنوهلل )الدعاء ىو العبادة( أمهلل ىو أيسُّ العبادة. كاف المالطفى صلى اهلل 
عليو كعلى  لو كسلم عندما يجد المالائب تدنو إليو كإلى المسلمين يأخذ نفسو باألسباب 

 عز كجل يستنجده المادية التي أمره اهلل عز كجل بها لكنو مع ذلك كبعد ذلك يػيٍهرىعي إلى باب اهلل
يدعوه يتبت ل. في غزكة بدر جم ع من األسباب كل ما يستطيع كلكنو لم يكتف بذلكن أمضى الليل  
كلو كىو يتضرع إلى اهلل سبحانو كتعالى يدعوهن يستنػزؿ النالر من سمائو. في غزكة األحزاب 

حفركا الخندؽن قاموا أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نفسو كالمسلموف معو باألسباب كلهان 
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بما كراء ذلك من األسباب المادية كلكنو صلى اهلل عليو كسلم أقبل بعد ذلك في الليل يتضرع 
كيدعو كينكسر على باب اهلل عز كجل ذالن كضراعة كافتقاران. في كل المواقف؛ يـو فت  مكة ىيأ 

لنالر الذم يطم  إليو األسباب كلها كلكنو أخذ يلتجأ إلى اهلل سبحانو كتعالى أف يحقع لو ا
كيستنػزؿ النالر من عند اهلل عز كجل أف يكوف نالر مرحمة كًسٍلم ال نالر ملحمة كقتاؿ. كىكذا 

إذ تستغيثوف ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من ”فلف اهلل سبحانو كتعالى استجاب نعمهلل 
على ىذا النهج ككاف أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من بعده يسيركف “. المبلئكة مردفين

؟ ىل “ففركا إلى اهلل إني لكم منو نذير مبين”تمامان. فهل نف ذنا أكامر اهلل عز كجل عندما قاؿهلل 
؟ ىل استغثنا باهلل كما كاف “كقاؿ ربكم ادعوني أستجب لكم”نفذنا أكامر اهلل عز كجل القائلهلل 

ألحواؿ نعتمد على المالطفى صلى اهلل عليو كسلم يستغيث؟ الجواب كلكم يعلمو. في أحسن ا
الوسائل الماديةن كلعلنا نؤلٍّوي الوسائل المادية كالوسائل المنظورة التي نجدىا أمامنان كلكن ينبغي أف 
نعلم أنها ال تفعل شيئان كإنما ىو تنفيذ ألكامر اهلل سبحانو كتعالى. أما الرجوع إلى اهللن أما بس  

ئب كىو شيء مطوم عن حياة أكثر الكفين تضرعان على باب اهلل عز كجل فهذا شيء غا
ىو ركح   -يا عباد اهلل -المسلمين الذين شاء اهلل عز كجل أف تكوف بيدىم قيادة األمور. الدعاء

كل األنشطة التي يقـو بها المسلموف من أجل رد غوائل المالائب كاالعتداءات عليهم على 
ل أكاد أقوؿ شيئان  خرهلل أما اختبلفها أيان كانت. كالمسلموف اليـو غائبوف عن ىذا الدكاءن ب

المحجوبوف عن اهلل فسبب ابتعادىم عن ىذا الدكاء حجابهم عن اهلل سبحانو كتعالى كربما أضيف 
إلى ذلك في كثير من األحياف الفسوؽ كاالنحراؼ عن أكامر اهلل عز كجلن كلكن حتى كثير من 

ان كثيركف ىم المسلموف الذين المسلمين يستهينوف اليـو بهذا الدكاء الذم ىو ركح العبلجات كله
يستًخفُّوف بالدعاءن ال بل كثيركف ىم المسلموف الذين يحاربوف الدعاء كيركنو بدعة ينبغي أف 
يتحرر اإلنساف منو؛ إذا انتهى اإلنساف من صبلتو كانفتل عنها كبس  كفيو يسأؿ اهلل عز كجل 

لدعاء بعد الالبلة بدعة. كإذا رفع القبوؿ كيستنػزؿ النالر إلخوانو المسلمين جاء من يقوؿهلل إف ا
ىذا اإلنساف كفيو ضارعان إلى اهللن قاؿهلل إف بس  الكفين بالدعاء بدعة. فلذا كاف التائهوف عن اهلل 
ميٍعًرضين عن ىذا الدكاء الناجعن ككاف جمع كبير من المسلمين يحاربوف ىذا الدعاء ألنهم ينعتونو 

ن؟. رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ييٍسأىؿ فيما يركيو بالبدعة؛ فماذا تتالور أف يكوف حاؿ المسلمي
أمُّ الدعاء أسمع؟ يقوؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل )الدعاء في -كالحديث حسن صحي  -الترمذم

جوؼ الليل ااخرة كالدعاء دبر الالبلة( أمهلل بعد الالبلة. قاؿ قائل من ىؤالء الذين يحذٍّركف من 
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في  خر الالبلة قبل التسليمن مىٍن الذم يقوؿ ىذا إال  الدعاءهلل إنما المرادن في دبر الالبلةن أمهلل
المستهزئوف بدين اهلل عز كجل. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لفاطمة رضي اهلل عنها كقد 
سألتو خادمان ييًعينها على أمر الدار فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل )أكى أديٌلك على خير من ذلك؟. 

ثان كثبلثين كتحمدينو ثبلثان كثبلثين كتكبرينو ثبلثان كثبلثين(. لعل تسبحين اهلل دبر كل صبلة ثبل
ىؤالء الذين يحاربوف الدعاء بعد الالبلة يقولوفهلل معنى ذلك أف عليو قبل التسليم أف يسب  اهلل 
ثبلثان كثبلثين كيحمده ثبلثان كثبلثين كيكبره ثبلثان كثبلثين ثم يسلم. من الذم يقوؿ ىذا؟. يقوؿ 

 -ى اهلل عليو كسلمهلل )إف ربكم حييٌّ كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليوالمالطفى صل
أف يريد ىا خائبة(. كيقوؿ ىؤالءهلل إف ارتفاع الكف بالدعاء بدعة. كاف -إذا بسطوا أكفهم إليو 

رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إذا دعا رفع كفيو حتى يػيرىل بياض إبطيون فعل ذلك يـو بدر كفعل 
الستسقاء ككاف صلى اهلل عليو كسلم يػيٍهرىعي إلى اهلل عز كجل بالدعاء دائمانن كاف ذلك ذلك عند ا

غذاءه ككاف ذلك سبيل تعبيره عن مشاعر العبودية هللن كاف ذلك سبيل تعبيره عن مشاعر المهابة 
د من اهلل كالحب هلل سبحانو كتعالى. أما اليـو فنجد من يحارب السنة باسم محاربة البدعة بل نج
من يغرس في مجتمعاتنا البدعة باسم محاربة البدعة. الدعاء بدعة! الدعاء بعد الالبلة بدعة! 

التضرع كالتذلل إلى اهلل باليدين المبسوطتين إلى سماء اهلل بدعة!. ىذا ىو المالير أيها اإلخوة إف 
الى في تلك سنة اهلل سبحانو كتع -ىي ليست متناقضة-أردنا أف نتخله من المشاعر المتناقضة

عبادهن رحمتو موجودة كغامرةن كعقابو أيضان العاجل كااجل موجود أيضانن كمن تعر ض لرحمة اهلل 
أكرمو اهلل عز كجل بهانكمن تعر ض للعقاب لم يكن بعيدان عن أف يعاقبو اهلل سبحانو كتعالى. نسأؿ 

ا المختلفة كسياساتنا الراشدة اهلل سبحانو كتعالى أف يلهمنا رجوعان إليو كأف يتوٍّج أعمالنا كأنشطتن
بالدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجل دائمان كعلى كل المستويات كاألصعدة كبالنسبة لسائر الناس 

 كالطبقات. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ِبثبٌٕب ٔلػٛ فال ٠َزغبة ٌٕب

امة المسلمين فبل يأتي على الناس زماف يدعو الرجل فيو لخاٌصة نفسو فيستجاب لو كيدعو لع
 تجاب لويس

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل 
أكبر ما طاؼ الطائفوفن اهلل أكبر ما سعى الساعوفن اهلل أكبر ما ازدلف المزدلفوف إلى موالىم 

ستغفر كتاب تائب فعفا اهلل عز كجل كغفرن اهلل أكبرن كخالقهم عز كجلن اهلل أكبر ما استغفر م
اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل أكبر من طغياف الطاغينن اهلل أكبر من بغي الباغينن اهلل أكبر من عتو 

المستكبرينن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في كل 
اف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل ك اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. الحمد هلل زماف كمكافن سبح

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيده. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير ن
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

ليـو المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  كلنا نستقبل في صباح ىذا ا
تجليات الرحمة اإللهية مقبلة إلى عباده جميعان في مشارؽ األرض كمغاربهان ال يستثنى منهم إال 
من استكبر على اهلل كعتى عتٌوه الدائم كأنكر ىويتو عبدان مملوكان ضارعان هلل سبحانو كتعالى. إنها 

 جميعان في مشارؽ تجليات رحمانيةه ليست حكران للحجيج في عرفة بل ىي متسعة شاملة لعباد اهلل
األرض كمغاربهان يناؿ ىذه الرحمات كل من تعرض لها كييحـر منها كل من استكبر عليها كأعرض 
عنها. كلكن أحب أف أجيب عن سؤاؿ يتطارحو كثير من الناس في مثل ىذا اليـو عندما يجدكف 

إلى بيت اهلل الحراـ الكم الهائل من عباد اهلل المؤمنين الذين جاؤكا من مشارؽ األرض كمغاربها 
طائفينن راكعينن ساعينن مبتهلينن متضرعين؛ إنهم ليسوا مئات كال ألوفان كلكنهم مبليين. يتساءؿ  
كثير مناهلل كيف ال تستجاب أدعية ىؤالء الذين أقبلوا تسوقهم مشاعر العبودية هللن يدعوف لهذه 

ىلون إلى بلدهن ينفض الجمعن األمة بالنالر كالتأييدن كننظر عندما يعود كل منهم إلى دكيرة أ
كيتفرؽ كل إلى المكاف الذم أتى منو كننظر إلى حاؿ المسلمين فنجد أنها كما كانت؟. أين ىي 
استجابة اهلل عز كجل لدعائهم كالكل ضارعن كالكل متبتلن كالكل خاشعن كالكل يدعو لهذه 

ر فبل نجد أثران بيػٍّنىان لهذه األمة أف يضمد البارم عز كجل جراحاتها كأف يوقف نزيفها كلكننا ننظ
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ن فما الجواب عن ذلك؟ كرد في  األدعية الكثيرة التي تال اعد إلى السماء في مثل ىذا اليـو
أنو) يأتي على الناس زماف يدعو الرجل فيو لخاٌصة نفسو فيستجاب لو كيدعو  -يا عباد اهلل-األثر

ن الجواب عن ىذا السؤاؿ. يدعو لعامة المسلمين فبل يستجاب لو(. ىذا األثر ىو الذم يتضم
الرجل لخاصة نفسو؛ سرعاف ما يجد دالئل االستجابةن يعود فيدعو لعامة المسلمين كلكنو ال يجد 
شيئان من ىذه االستجابة التي كجدىا في نفسو كخاصتو. سبب ذلك؛ أف ىناؾ شركطان البد منها 

كررنا الحديث عنها في مناسبات  ينبغي أف تتحقع بين يدم الدعاءن كىي شركط معركفة ذكرناىا ك 
كثيرة مر ت. إذا تحققت ىذه الشركط تحققت االستجابةن أما إف لم تتحقع ىذه الشركط في 

شخه الداعي فاألمر عائد إلى فضل اهلل عز كجل كحكمون كالمفركض أال يستجاب الدعاء في 
شخالو؛ يملك أف  ىذه الحاؿ. اإلنساف الذم يدعو لنفسو يملك أف يحقع شرائ  االستجابة في

يتوب إلى اهللن يملك أف يعاىد اهلل عز كجل أال يعود إلى المعاصي التي كاف عاكفان عليهان يملك 
أف يعيد الحقوؽ إلى أربابها كمن ثم يدعو فتأتي االستجابة. كلكن عندما أدعو اهلل عز كجل لعامة 

تجيب اهلل دعاءىم فيالل  المسلمين من لي بأف يستجيب ىؤالء المسلموف جميعان هلل قبل أف يس
ـي االعوجاج كيتوب إلى اهلل عز كجل كيعيد الحقوؽ إلى أصحابها كيجددكف بيعتهم هلل  الفاسد كيػيقىوٍّ

عز كجل سائرين على أمرهن منتهيين عما نهى؟. أنت تدعو لهؤالء الناس كلكن مىٍن لك بأف 
ران إلى أف ىذا الشرط غير يستجيب ىؤالء الناس هلل كيحققوا شركط االستجابة في أنفسهم؟ نظ

هلل )يأتي على الناس زماف يدعو -كقد ص  ما قالوا -محقع ؛لذلك ص  كبلـ ىؤالء الذين قالوا
الرجل فيو لخاصة نفسو فيستجاب لو كيدعو لعامة المسلمين فبل يستجاب لو(. كأف ملكان يقوؿ 

كصىلىٍتكى نأما ىؤالء لوهلل دعوتى لنفسك بعد أف حققتى شرائ  االستجابة كىا ىي ذم االستجابة 
المسلموف الذين تدعو لهم فىميٍرىيٍم قبل أف تدعو لهم أف يحققوا شركط االستجابة؛ أف يحققوا 
شركط استجابة الدعاء التزامان بأكامر اهللن انتهاءن عما نهى اهلل عز كجل؛ عندئذو يستجيب اهلل عز 

؛ إنهم مسلموف في كجل دعاءؾ لهم كما استجاب دعاءؾ لنفسك. كننظر إلى المسلمي ن اليـو
االنتماء؛ نعمن إنهم مسلموف في ترداد شهادة أف ال إلو إ ال اهللن نعم كلكننا ننظر إلى كاقع 

الحاؿن ننظر إلى السلوؾن ننظر إلى كاليتهم لمن ىي؟ أىي هلل عز كجل أـ ألعداء اهلل سبحانو 
ي كلماتن كننظر إلى داخل ىذا كتعالى؟ ننظر كنتأمل فنجد أف اإلسبلـ في حياتهم كعاء يتمثل ف

الوعاء فبل نجد شيئانن الن ليت أننا كجدناه فارغانن نجده مليئان بما يتنافى مع أكامر اهلل سبحانو 
كتعالى؛ حٌذرنا اهلل سبحانو كتعالى من أف نخضع بالوالية ألعداء اهلل عز كجلن قاؿهلل }ال يتخذ 
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فعل ذلك فليس من اهلل في شيء  كننظر كإذا المؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف المؤمنين كمن ي
بمعظم المسلمين خاضعين لوالية أعداء اهلل عز كجل؛ إف كجدكا األكامر  تيةن من عند اهلل عز 

كجل أعرضوا عنها نكإف كجدكىا  تية من لدف أعداء اهلل عز كجل طأطؤكا الرأس لها كخضعوا لها. 
أحكامون بشرعتون بأنظمتون باألخبلؽ اإلسبلمية قد ننظر فنجد أف االلتزاـ الحقيقي بأكامر اهلل ك 

طيًومى ذلك كلو كاستبدؿ بو بما يسمى الحداثةن استبدؿ بو ما يسمى التوجو إلى األليع كاألنسبن 
األليع في نظر مىٍن؟ في نظر أعداء اهللن كاألنسب في نظر مىٍن؟ في نظر أعداء اهلل سبحانو كتعالى. 

د أكرمنا بأرض جعلها كنػزان للمدخراتن جعلها كنػزان للخيراتن أكرمنا أمرنا اهلل سبحانو كتعالى كق
بل جعلنا أغنى عباد  -ال أقوؿ من أغنى عباد اهلل في األرض -اهلل سبحانو كتعالى بهذا كلو فجعلىنا

اهلل عز كجل في األرضن كأمرنا اهلل سبحانو كتعالى أف نسخٍّر كنوز األرضن الظاىرة كالباطنةن أمرنا 
أف نسخٍّرىا لما يرضيون أف نسخٍّرىا إلقامة المجتمع اإلسبلمين أف نسخٍّرىا لجمع الشمل  اهلل

كتحطيم أسباب الفيرقة؛ كننظر كإذا بهذه الكنوز تػيقىد ـ ماالن حبلالن زالالن ألعداء اهلل سبحانو كتعالىن 
من عبادهن ننظر فنجد جيل   ننظر فنجد أننان كقد مت عنا اهلل عز كجل بالغنى الذم لم ييمىتٍّع بو أحدان 

المسلمين قد خلعوا ىذه الخلعة التي ميزىم اهلل بها كقد موىا إلى أعداء اهلل كارتضوا ألنفسهم 
الفقر بعد الغنى الذم مت عهم اهلل عز كجل بو. يقولوفهللإف المسلمين يعانوف من الض ٍنكن يعانوف من 

من األمة اإلسبلمية. ك ية ذلك؛ أف اهلل عز كجل الفقرن كال كاهلل ليس على كجو األرض أمة أغنى 
لم يجعل كنوز األرض إال تحت أقداـ المسلمينن لم يجعل اهلل عز كجل الطاقات التي تتفج ر  

كنوزان كأمواالن ال تنتهي إال تحت أقداـ المسلمينن كلكن المسلمين عندما ارتضوا ألنفسهم المهانة 
عهم لوالية غير كالية اهلل عز كجل لهم؛ تحو ؿ غناىم بخضوعهم لسلطاف غير سلطاف اهللن بخضو 

إلى فقر ميٍدًقعنكتحو ؿ عٌزىم إلى ذؿ كمهانةنفأن ى يستجاب لي عندما أدعو اهلل لهذه األمة 
اإلسبلمية التي  ؿ أمرىا إلى ما تركف؟ ص  فعبلن كبلـ من قاؿهلل) يأتي على الناس زماف يدعو 

ون كيدعو لعامة المسلمين فبل يستجاب لو(. قلت قبل الرجل فيو لخاص ة نفسو فيستجاب ل
كاردة كمشركعة في  -فيما درسناه كعرفناه من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية-أياـهللإف الوكالة 

المعامبلت الماليةن في المعامبلت التجاريةن في الشركاتن في البيوعن في اإليجارن في الرىنن في 
فيما درسناه من أحكاـ ديننا  -كعة في العبادةن ما عهدنانحو ذلكنكلكن ما عهدنا أف الوكالة مشر 

أف الوكالة مشركعة في االلتجاء إلى اهللن في التوبة إلى اهلل عز كجل. كيف يػيتىال ور أف  -الحنيف
أقوؿ إلخوة ليهلل توبوا إلى اهلل بدالن عني كادعوا اهلل لي كي يستجيب دعائين التجئوا إلى اهلل بدالن 
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 عز كجل أف يخلالني من ىذا الذؿ الذم أعاني منو؟. أيقبل اهلل ىذا الكبلـ؟! عني ثم ادعوا اهلل
ألستى عبدان كأخيك ىذا الذم توٌكلو بهذا األمر؟! ألستى أنت أيضان مكلفان بالتوبة كاإلنابة إلى 
اهلل؟! ألست أنت ااخر مكلفان بأف تلتجئ إلى اهلل كتلتالع بأعتابو كتنكسر بالذؿ كالمهانة عند 

بو؟! كيف يتأٌتى التوكيل في مثل ىذه األمور؟! لساف حاؿ األمة ىكذا يقوؿ. جيٌل المسلمين أعتا
التائهين عن صراط اهلل عز كجل البعيدين عن أكامره في أحسن أحوالهم يقولوف لهؤالء القلة الذين 

سبحانو  يتجهوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـهلل التجئوا عنا إلى اهلل عز كجلن ادعوا اهلل عنا هلل
كتعالىن توبوا هلل عنان أما نحن فلسوؼ نظل عاكفين على غينان لسوؼ نظل عاكفين على شؤكننا. 

في أف المبليين التي تتقاطر مزدحمة حوؿ بيت اهلل الحراـ كتجتمع  -أيها اإلخوة-ىذا ىو السبب
ن  أحد ىذا كال في ذيرل عرفة يدعوف اهلل عز كجل لهذه األمة فبل تجد أثران لدعائهم. فبل يستشكل

يرتابن  أحد في رحمة اهلل كفضلو كال يدخلن الشك في قلب أم منكم في كبلـ اهلل عز كجل 
القائلهلل }كقاؿ ربكم ادعوني أستجب لكم .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم  اهلل أكبرن اهلل 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ  أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. الحمد هلل
مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كعظيم سلطانكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل 

كحده ال شريك لو كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو. اللهم صل على 
متبلزمين إلى يـو الدين.  عبدؾ كنبيك محمد النبي األمي كعلى  لو كصحبو صبلة كسبلمان دائمين

عباد اهللهلل ظاىرةه البد أف ألفت النظر إليها؛ ييخىي لي أف ىناؾ دينان جديدان ال عهد لنا بو نراه في ىذه 
السنوات؛ إنو يتمثل ىذا الدين الجديد الغريب العجيبن يتمثل في زيارة القبور في مثل ىذا اليـو 

ىذه الظاىرةن أناس يهرعوف سراعان إلى ماذا؟ إلى صباح عيد األضحى العيد المبارؾ. أنظر إلى 
المساجد لييالىلُّوا ؟! ال. إلى العبادات ليركعوا كيسجدكا ؟! ال. كإنما إلى القبور. أنا أعلم أف في 
الناس مىٍن ال ييالىل وفن مىٍن ال يلتفتوف إلى القبلةن كلكن إذا أشرقت شمس ىذا اليـو خرجوا من 

الخضرةن ىذه الحشائش الخضراء كيهرعوف إلى ىذه القبور. ما الذم فرشهم سراعان يحملوف ىذه 
يدعوكم إلى ذلك؟ أىو الخوؼ من اهلل؟ معاذ اهلل. لو كاف السائع إلى ذلك الخوؼ من اهلل لهرعوا 
إلى المساجد قبل ذلك. أىو استجابة لسنة كاردة عن رسوؿ؟ أبدان. لم نقرأ في دين اهللن ال في 

لو كال فيما قالو العلماء أنو يسن زيارة القبور صباح العيد نهائيان. نعم. كيخيل قر نو كال في سنة رسو 
إلي أف الشيطاف يقهقو في صباح ىذا اليـو ضاحكان على ىؤالء الناسن كأنظر إليهم شبابانن شيوخانن  

كهوالن مسرعين متجهين إلى ىذه القبورن تنظر إلى ىذه المقابر كإذا ىي قد ازدحمت بهؤالء 
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دين. ما ىو دافعكم؟ دافع ديني متالل باإلسبلـ؟ ال. يخيل إلي أنو دين جديد. دين التوجو الواف
إلى زيارة القبور صباح العيد ىكذا دكف أم ارتباط بكتاب اهلل كسنة رسولو. ككما قلت لكم هللجيلُّ 

لدينية ىؤالء الناس تائهوف عن دين اهلل؛ فيهم من ال ياللين فيهم من ال يعرؼ شيئان عن الواجبات ا
التي خاطبهم اهلل بها كالنواىي التي نهاىم اهلل عز كجل عنها. ىناؾ أمر عاـ كارد عن رسوؿ اهلل 
يقوؿهلل )كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزكركىا(ن كقاؿ العلماءهلل إف حكمة ىذه الزيارة أنها تثير 

قيمة الدنيا أماـ بالره العبرةن أنها تجعل اإلنساف يذكر المآؿ الذم ىو صائر إليو كمن ثم تالغر 
كباليرتو كىو أمر عاـ لم يقيده اهلل سبحانو كتعالى في صباح عيد األضحى كال عيد الفطر بشكل 
من األشكاؿ. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل أعمالنا منضبطة بالعلـو التي ىي أساس الدينن 

لتقاليد العىًفنة كالعادات كأسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل أعمالنا خالالة لوجهو كأف يحررنا من ا
ااسنة اللهم لك الحمد كإليك المشتكى كأنت المستعاف كعليك التكبلف كال حوؿ كال قوة إال 
باهلل العلي العظيمن اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي األمي 

خذ إلى الخير بنواصينا كعلى  لو كصحبو كسلم تسليمانن اللهم إنا ضعفاء فقوٍّ برضاؾ ضعفنا ك 
كاجعل اإًلسبلـ منتهى رضانان اللهم إنا ضعفاء فقوٍّنا كإنا أذالء فأعزنا كإنا فقراء فأغننا برحمتك يا 
رب العالمينن اللهم أنت ربنا الواحد الذم ال ثاني لون أنت ترل مكاننا كتسمع كبلمنا كتعلم سرنا 

فقير الذليل الذم ال يملك من أمر نفسو شيئانن كعبلنيتنان ندعوؾ دعاء العبد البائس المسكين ال
ندعوؾ دعاء من ذل ت لك عنقو كخضع لك كيانو كفاضت لك عبرتون ملتالقين بأعتابكن الئذين 
بجنابكن استجب دعاءنا كحقع رجاءنا كال تخيٍّبنا في  مالنا يا رب العالمينن تىجىل ى علينا تىجىلٍّيى 

ن كما تتجلى على الحجيج في صباح ىذا اليـو رحمة كما تتجلى على عبادؾ في صباح  ىذا اليـو
يا رب العالمينن اللهم  ال تػيٍبًعدنا عن جىنىا رحمتكن أذقنا برد إحسانك كلطفك يا رب العالمينن 
اللهم إف لم نكن أىبلن ألف نبلغ رحمتك فرحمتك أىل ألف تبلغنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ فلنها 

البلدة بلدة  منة مطمئنة رخي ة مستظلة بظل كتابك ملتزمة كسعت كل شيءن اجعل اللهم ىذه 
بهدم نبيك محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم كسائر ببلد المسلمينن اللهم من أراد باإلسبلـ 
كالمسلمين خيران فخذ بيده اللهم إلى كل خير كمن أراد باإلسبلـ كالمسلمين شران فخذه اللهم 

ات كاألرض يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن اللهم يا ىادم المضلينن يا أخذ عزيز مقتدر يا قيـو السمو 
ميقيل عثرات العاثرين خذ بنواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيكن خذ بنواصينا كنواصيهم جميعان 
إلى ما يرضيك كاصرفنا كاصرفهم عما ال يرضيك يا رب العالمين يا أرحم من سئل كيا أكـر من 
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لذم مل ٍكتىو زماـ أمورنا للسير على صراطك كالتباع سنة نبيك أعطىن كفع اللهم عبدؾ ىذا ا
محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن امؤل اللهم قلبو بمزيد من اإليماف بك كبمزيد من الحب 
لك كبمزيد من التعظيم لحرماتك كاجمع اللهم بو أمر ىذه األمة على ما يرضيك كحقع لو في 

العالمينن ربنا اغفر لنا كلوالدينا كإلخواننا الحاضرين ككالديهم  سبيل ذلك البطانة الالالحة يا رب
كلمشايخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر المسلمين أجمعينن  مين  مين  مين كالحمد هلل رب 

 العالمين  كل عاـ كأنتم بخير
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 اٌؼًّ اٌظبٌؼ: أػُ وٍّخ ٠َزؼٍّٙب اٌج١بْ اإلٌٟٙ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

ون خير نبيو أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صلٍّ كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمدن كعلى  ؿ سيدنا محمد؛ صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم 

عٌز كجٌل قد  كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى  أما بعدن فيا عباد اهلل  إف اهلل -أيها المسلموف  –
قرف سعادة اإلنساف في العاجلة كااجلة بشيء كاحد أال كىو العمل الالال ن فهو األمر الذم 
أناط اهلل عز كجل بو سعادة اإلنساف في كثير من  ًم كتابو المبينن كإننا ننظر فنبلحظ أف البياف 

}ًإف  ال ًذينى  مىنيوا كىعىًمليوا اإللهي ال يبغي عن كلمة العمل الالال  بديبلن؛ يقوؿ اهلل عز كجل مثبلنهلل 
[ن كيقوؿهلل }ًإف  ال ًذينى  مىنيوا َّ/ُٖالاٌلاًلحاًت ًإنٌا ال نيًضيعي أىٍجرى مىٍن أىٍحسىنى عىمىبلن  ]الكهفهلل 

[ن كيقوؿهلل }ًإف  ال ًذينى َُٕ/ُٖكىعىًمليوا الاٌلاًلحاًت كانىٍت لىهيٍم جىٌناتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن  ]الكهفهلل 
يىٍجعىلي لىهيمي الر ٍحمىني كيٌدان  ]مريمهلل  مىني  [ن كلكن  في الناس من يتالور ٔٗ/ُٗوا كىعىًمليوا الاٌلاًلحاًت سى

أف المعنى المراد بكلمة )الالالحات( أك )العمل الالال ( إنما ىو جملة يسيرة من العبادات التي  
ثير من الناس أف المراد كثيران ما تتحوؿ إلى عادات أك إلى أعماؿ تقليديةن ييخي ل إلى الك

)باألعماؿ الالالحة( ىذه الطائفة اليسيرة من العباداتن كاألمر ليس كذلك يا عباد اهللن كلمة 
)العمل الالال ( كلمة عامةن بل لعلها أعم كلمة يستعملها البياف اإللهي للتعبير عن المهاـ التي 

ن كل ذلك يدخل في العمل الالال ن خلع اهلل عز كجل اإلنسافى في ىذه الحياة الدنيا للنهوض بها
ن ًطٍبع المقاصد الشرعية التي تدكر  ما من عمل يياٍلًل  حاؿ األسرة اإلنسانيةن أفرادان أك جماعاتو
عليها أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إال كىو داخل تحت معنى العمل الالال   كإذا الحظنا األكامر 

نساف إلى العكوؼ على العمل الالال  أدركنا اإللهية التي تتكرر في كتاب اهلل عز كجل داعية اإل
أف العبادة التي شرعها اهلل كشر ؼ اهللي اإلنسافى بها ىي كل ما يياٍلل  األسرة اإلنسانية على أف 
يػيتػىوٍّج قالده في النهوض إلى ذلك باستنزاؿ مرضاة اهلل سبحانو كتعالىن فالطبيب أقامو اهلل عز 

نسانيةن العمل الالال  يتمثل في أف يكوف مخلالان في خدمة كجل على نوعو من الخدمة لؤلسرة اإل
عباد اهلل سبحانو كتعالى من الزاكية التي كج هىو اهلل سبحانو كتعالى إليهان كعندما يقوؿ المالطفى)هلل 
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))من غش فليس منا((. فلنعلم أف الغش الذم أراده المالطفىاللى اهلل عليو كسلم ليس ذلك 
يعان كشراءن؛ كإنما يتمثل في كل خيانةو يقـو بها اإلنساف بالنسبة المحالورى في العمل التجارم ب

لعملو ما من األعماؿ اإلنسانية التي أقامو اهلل عز كجل عليها. فغش الطبيب أف ال ييٍخًله في 
عملو الذم ينهض بو للمريض الذم جاءهن غش الطبيب أف يتفع مع طبيب  خر أف يتبادال 

يفوز كل منهما بمزيد من الماؿ يدخره في جيبون ككل كاحد  المرضى فيما بينهما من أجل أف
منهما يٍجًزم ااخر الجزاء األكفى على ىذه الخدمةن كالمريض ىو الذم يذىب ضحية ما بينهمان 
غش المعلم في مدرستو أك جامعتو أف يبلحظ الذخر الذم ينالو كالماؿ الذم يدخره بعيدان عن 

ي التعليم الذم كيلٍّفى بون كغش الموظف الذم أقامو اهلل عز اإلخبلص في العمل الذم أيني  بو ف
كجل على خدمة عباد اهلل عز كجل في جانب من الجوانب المىاٍللىًحي ة التي تتعلع بحياة المجتمعن 
الغش بالنسبة إلى ىذا اإلنساف إنما ىو أف ينظر إلى ماللحة شأنون كأف يلقي االىتماـ بحاؿ ىذا 

يا عباد  –كثيرة جدان   –خيانة الموظف  –ن كالوسائل التي تتمثل في الخيانة اإلنساف كراءه ًظٍهريان 
كالوقت يضيع عن ذكرىان غش العامل في العمل الذم كيلٍّف بو تجاه رب العمل أف ال  –اهلل 

ييٍخًله لرب العمل في العهد الذم بينو كبينو أك العقد الذم أيٍبًرـى بينو كبينون أف ال ييٍخًله في 
األجهزة التي كضعت بين يديون أف ال ييٍخًله في إتقاف العمل الذم كيلٍّف بون كلعل من أبرز رعاية 

مظاىر ىذه الخيانة أف يتظاىر بالذىاب إلى أداء حع اهلل عز كجل في أكقات الالبلة المفركضةن 
فيفس ي لذلك من الوقت ما طاب لون بحجة الوضوءن كبحجة صبلة النافلةن كبحجة قراءة شيء 

القر ف يغطي راحتو غير المشركعة بعبادة مشركعة في الظاىرن كل ذلك من الغش الذم حذر من 
اهلل سبحانو كتعالى منو. غش المزارع الذم نهى اهلل سبحانو كتعالى عنو ىو أف يستعمل الوسائل 

في سبيل أف يتسارع الخير إلى جيبون كأف يتسارع الرب  إلى  –ال للحشرات  –المبيدة لئلنساف 
رهن غير سائل عن النتيجة التي تؤكؿ إليها حاؿ من يأكلوف من زرعو كمن يستفيدكف من جهده؛ دا

ىذه الخيانة ىي من الغش الذم حذر اهلل سبحانو كتعالى منون غش التاجر أف يخوف المستهلك 
الغش في البضاعةن الغش في الثمنن الغش في دعول  -كما أكثر أنواع الخيانة للمستهلك! –

لذم جاءت السلعة منون إلى  خر ما ىنالك من أنواع كثيرة من الغش في األعماؿ المالدر ا
التجارية التي لو تحدثنا عنها تفاليبلن لجعلت الشاب يشيب من ىوؿ ىذه األنواع من الغشن 
الغش الذم حذر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم منو بالنسبة لمن أناط اهلل عز كجل بو زماـ 

الغش ىو أف يناـ ىذا اإلنساف المسؤكؿ عن خدمة  –و مناطان لقيادة األمة جىعىلى  –المسؤكلية 



  

 ~96 ~ 
 

األمةن عن رعاية حالهان عن نسج أسباب الطمأنينة كاألمن كرغد العيش لهان كأف ييجىنٍّد كظيفتو 
كعملو في سبيل ذاتون في سبيل استغبلؿ الفرصة كانتهاز الساعة التي قد ال تػيعىو ض بعد أياـ من 

ني لنفسو على حساب األمة مزيدان من الرب ن مزيدان من أسباب الخير العاجل الذم أجل أف يج
ه شقاء  جل مستمر  كل ذلك من أنواع الغش الذم حذر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  البد أف يتلوى

كسلم منون بل ىدد الغاش إذا قاؿهلل ))من غش فليس منا((. العمل الالال  كلُّ ىذه الجوانب التي 
اهلل سبحانو كتعالى عباده بها يوزعها مسؤكليات فيما بينهمن فلٍف ىم نهضوا بها على  قد يكلٍّفي 

النحو السليم المفيد لؤلمة كابتغاء مرضاة اهلل سبحانو كتعالى فقد قاموا باألعماؿ الالالحةن حتى 
لحج كإف لم تكثر عباداتيهم األخرلن حتى كإف لم يذىب الواحد منهم كل عاـو ذاىبان  يبان إلى ا

كالعمرةن حتى كإف لم يكن لو حظٌّ من القياـ في الليلن كل ذلك من األعماؿ الالالحةن إتقاف 
العمل الذم أناط اهلل سبحانو كتعالى باإلنسافن كقد ص  عن المالطفىاللى اهلل عليو كسلم قولوهلل 

سين ))إف اهلل يحب من العبد إذا عمل عمبلن أف يتقنو((. كلئن ضع فو بعض الباحثين كالدار 
للحديث كأصولون فالحقيقة أنو صحي  كمعناه صحي ن كرر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذا 
المعنى في أحاديث كثيرة أخرلهلل ))إف اهلل يحب من العبد إذا عمل عمبلن أف يتقنو((  أقوؿ ىذا  
دنا كل و بين يدم جوابو عن سؤاؿهلل مساجدنا تكتظ بالماللين كالسيما في مواسم العبادةن كمعاى

كمع ذلك فلننا ننظر في مواسم الشتاءن كإذا برحمة اهلل  –كهلل الحمد  –الشرعية تستقبل الوافدين 
عز كجل المتمثلةى في األمطار السخية تتقلهن ثم إنها تتقلهن كما من عاـ إال كننظر فنجد أف 

كفن كىا ىم الخير قد تقله فيو عن العاـ الذم سبعن فما الحكمة كىا ىم أكالء الماللُّوف يكثر 
أكالء الذين يحجوف إلى بيت اهلل يتضاعفوف؟ الجواب ىذا الذم أقولو لكم يا عباد اهلل. من الخطأ 

الفادح بل المميت أف نحتكر أك أف نحاًلر الطاعة في أعماؿ جزئية صغيرة  ؿ معظمها إلى 
ببن اهلل أعماؿ تقليدية بل إلى عاداتن ك فة العبادة أف تتحوؿ إلى عادة  نعم. ىذا ىو الس

سبحانو كتعالى كعدنا بأف يكرمنا بالرزؽ الوفير كاألمطار السخيةن كأف يخرج لنا من نبات األرض 
ما طاب كلىذ ن كلكن بشرط كاحد؛ أف ننهض باألعماؿ الالالحة التي كلفنا اهلل سبحانو كتعالى بهان 

هلل بون أقامك اهلل ىو أف يتقن اإلنساف العمل الذم أناطو ا –كما قلت لكم   –كالعمل الالال  
عامبلن في معملن أك أقامك زارعان في مزرعةن أك أقامك اهلل موظفان في دائرةن أك أقامك اهلل مسؤكالن 
عن األمةن أك أقامك اهلل سبحانو كتعالى تاجران أك طبيبان أك مهندسانن إذف فعبادتك التي تتقرب بها 

الذم أناطو اهلل عز كجل بكن كأف تخله هلل عز إلى اهلل بعد أداء أكامره المعركفة أف تتقن العمل 
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كجل في ىذا العملن كم من مهندسين يهتم الواحد منهم أف يجمع الماؿ في جيبون كلكنو ال يهتم 
أبدان بأف يجعل عملو العلمي في خدمة أمتون كمن ثم فهو ال يبالي بأف يقيم المشركع ىنا 

ىذه المشاريع إلى قبورن أجل إلى قبورن كالمشركع ىنا كالمشركع ىناؾن كبعد سنوات تتحوؿ 
تيٍدفىن فيها األحياء الذم كانوا يعيشوف فيهان أىذا من العمل الالال ؟! أـ ىذا أمر ال عبلقة للدين 
بو؟  نعم. كىذا الجواب الذم أقولو لكم يتضمن جوابان  خر عن سؤاؿ  خرهلل لماذا يكـر اهلل عز 

وافرة في كل شتاءن في حين أنهم بعيدكف عن اإليماف كجل الغربيين باألمطار السخية كالثلوج ال
باهلل عز كجل اإليماف الحقيقي؟ الجواب ىذا الذم ذكرتن كلقد سبع أف ذكرت أيضان جوابان عن 
ىذا السؤاؿهلل اهلل عز كجل ييٍكرًـ اإلنساف في الدنيا إف ىو أقاـ ميزاف العدؿ بينو كبين األسرة 

مؤمنان باهلل جمع اهلل لو بين سعادتي الدنيا كااخرةن كإف لم  اإلنسانية حيث يعيشن فلف كاف أيضان 
يكن من المؤمنين باهلل عز كجل أكرمو بسعادة الدنيا كحاسبو يـو القيامة كأشقاه بناره الخالدةن 

ىؤالء الذين نتحدث عنهم؛ انظركا إلى األعماؿ التي ينهضوف بهان انظركا إلى المهاـ التي أنيطت 
ا بدقةن انظركا إلى القوانين كيف تبلحقهمن كيف تثيب المحسن ككيف بهم كيف ينهضوف به

تعاقب المسيءن انظركا إلى اإلنسانية كيف تكوف مكلوءة بالعناية كالرعاية كالحراسة الدائمةن نعم 
إنهم غير مؤمنين ربما بالعقبىن كلكنهم ينفذكف أكامر اهلل عز كجل فيما يتعلع بالعمل الالال  فيما 

أفراد األسرة اإلنسانية في دار الدنيان كاهلل عز كجل يقوؿهلل }كيبلًّ نيًمدُّ ىىؤيالًء كىىىؤيالًء ًمٍن بينهم كبين 
[  كونوا متقنين لؤلعماؿ التي كل فكم َِ/ُٕعىطاًء رىبٍّكى كىما كافى عىطاءي رىبٍّكى مىٍحظيوران  ]اإلسراءهلل 

خبلؿ العمل الذم كيلٍّفى بو أيان كاف نوع ىذا اهلل بها كأقامكم عليهان كال يخونٌن الواحد منا أمتو من 
العملن كليكن رائدنا في ذلك تنفيذ أكامر اهلل عز كجلن كانظركا إلى عطاء اهلل سيستمر دكف 

 انقطاع  أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 طالح االٍزَمبء: ث١ٓ ٠ل٠ٙب شوٚؽ ٘بِخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

ون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

كتعالى أف  المؤمنوف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد ن فيا عباد اهلل  شاء اهلل سبحانو
يكوف اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا مىحىبلًّ لبلبتبلء كالمالائب المختلفةن فهو إما أف يكوف معانيان 
منهان كإما أف يكوف متعرضان لهان كىو في كل األحواؿ ال يخلو عن ىذين الواقعينن إما أف يكوف 

ف يكوف متعرٍّضان لها يمكن أف معانيان من ابتبلء أك ماليبة من المالائب الكثيرة المتنوعةن كإما أ
ٍنسىافي ضىًعيفان   تنتابو في كل لحظةن كىذا الحاؿ ىو من معاني قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىخيًلعى اإٍلً

[ ن أم إنو ال يستطيع أف يحالٍّن نفسو ضد المالائب مهما صنعن كال ِٖ]النساءهلل من ااية
منهان ىو إما أف يكوف متقلبان في ىذه يستطيع أف يجعل نفسو_ بأم حيلة من الحيل_ في مأمن 

المالائب أك بعض منهان كإما أف يكوف متعرضان لها في كل لحظةن فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة 
من ذلكن أف يفر اإلنساف من ىذه الحاؿ إلى اهلل عز كجلن كأف يتمثل قولو سبحانوهلل }فىًفرُّكا ًإلىى 

[ن ثم يعود إلى نفسو كيكتشفى فيها ىذه الحاؿ كينفذ َٓ]الذرياتهلل  الل ًو ًإنٍّي لىكيٍم ًمٍنوي نىًذيره ميًبينه 
قولو سبحانوهلل }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ن تلك ىي الحكمة في مجمل القوؿن أما إف أردنا أف نركن إلى 
شيء من التفاليل فينبغي أف نعلم أف اإلنساف مفطور على العبودية هلل سبحانو كتعالى أيان كاف 

كاف دينون ىو عبد شاء أـ أبىن كالمطلوب منو أف يضع عبوديتو هلل موضع التنفيذن أم مذىبو كأيان  
أف يمارس عبوديتو هلل عز كجل بسلوكو االختيارمن كما أنو مفطور على العبودية هلل عز كجل بواقعو 
االضطرارمن كلكن كيف السبيل إلى أف يمارس اإلنساف عبوديتو هلل؟ سبيل ذلكن أف يقف دائمان 

اب اهلل متذلٍّبلن متبتبلن منكسرانن كأف يعرض حاجاتو كل ها إلى اهلل عز كجل معلنان عن فقرهن معلنان بب
عن منتهى ضعفون كلكن ما الذم يقوده إلى باب اهلل عز كجل منكسران متضرعان إف كاف يتقلب في 

و؟ فيم يلتجئ طمأنينة دائمة من العيش كإف كاف مطمئنان إلى أف المالائب ال تطوؼ بو كال تنوش
إلى اهلل كىو يعيش في مأمن كطمأنينة من رغد عيشو؟ كانت الحكمة الربانية تقتضي أف يكوف 
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اإلنساف معر ضان للمالائب دائمانن إما أف يكوف ميعىانيان منهان كإما أف يكوف متعرٍّضان لهان إذا علم 
ن كإذا  من با هلل عز كجل كعلم أف اهلل بيده  اإلنساف من نفسو ىذه الحاؿ ال بد أف يلتجئ إلى مفرٍّ

كل شيء علم أف المفر إلى اهللن كأنو ال مبلذى لو من مخاكفو إال اهلل سبحانو كتعالىن فهو في كل 
األحواؿ يحتاج إلى أف يكوف كاقفان على باب اهلل سبحانو كتعالىن إف كاف معافى يلجأ إلى اهلل عز 

شيء من المالائب التي توشك أف تنتابو في لحظة كجل يسألو أف يديم عليو عافيتىون كأال يبتليو ب
كاحدةن كإف كاف يعاني من بعضو منها التجأ إلى اهلل سبحانو كتعالى لكي يعافيىو منهان فهو في كل 
األحواؿ بحاجة إلى أف يفر إلى اهللن كىكذا يمارس ىذا اإلنساف عبوديتو هلل عز كجل.  كيخطئ 

عىمان يتفيأ ظبلؿ األ من كالرخاءن يعود إلى نفسو فيرل أنو ممت ع بتماـ الالحة من يرل نفسو مينػٍ
كالعافية فيطمئن باالن كيحجب نفسو عن اهللن ىذا غبي من الناس كمغفلن صحي  أنو في تلك 

اللحظات التي تمر بو معافىن عن األسقاـ كااالـ كالمالائبن لكنو ميعر ض لهان ليس بينو كبين أف 
كتعالى كحكمون كانظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز كجل كيف ينبهنا  يبتلى بها إال أمر اهلل سبحانو

ًإذىا مىس كيمي الضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىٍن تىٍدعيوفى ًإال  ًإي اهي فػىلىم ا نىج اكيٍم ًإلىى اٍلبػى  رٍّ إلى ىذا المعنى }كى
ٍنسىافي كىفيورانن أىفىأىًمٍنتيٍم أىٍف يى  ٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبان ثيم  ال أىٍعرىٍضتيٍم كىكىافى اأٍلً

ـٍ أىًمٍنتيٍم أىٍف ييًعيدىكيٍم ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم قىاًصفان ًمنى الرٍّي ً  فػىيػيٍغرًقىكيٍم  تىًجديكا لىكيٍم كىًكيبلنن أى
نىا بًًو تىًبيعان  ]االسراءهلل  ًبمىا كىفىٍرتيٍم ثيم  ال تىًجديكا لىكيمٍ  [ن ما معنى ىذا الكبلـ؟ ٗٔ-ٖٔ-ٕٔعىلىيػٍ

معناه أف اإلنساف يخطئ خطأن فادحان عندما يجد أف الماليبة قد ابتعدت عنون كأنو قد أصب  في 
مأمن كرخاء نإذف فليحجب نفسو عن اهللن كليبتعد عن السؤاؿ كالمسألة كالتضرع كالدعاءن ىو 

لعذاب اهلل عز كجل كللمالائب المختلفة المتنوعة التي تطوؼ بو من بعيد في كل لحظة ميعر ض 
أك من قريب.  ىذه الحقيقة ينبغي أف ندركها جميعانن كإذا عرفناىا كأدركناىا فبل شك أف من 

مقتضى إدراكنا لها أف نظل في كل األحواؿ ملتجئين إلى اهلل عز كجلن في حاؿ العافيةن في حاؿ 
نىن في حاؿ القوةن ذلكن ألننا ميعر ضوف ألف تغيب عنا ىذه النعم كألف نفاجىأ الرخاءن في حاؿ الغ

بنقائضهان فما بالك عندما يكوف أحدنا مبتلى بماليبة من ىذه المالائب؟! ما بالك عندما يكوف 
اإلنساف أك المجتمع يعاني فعبلن من بعض ىذه المالائب كالرزايان كيف يكوف غافبلن عمن بيده 

يكوف غافبلن عمن بيده إسعاده كإنقاذه من ىذا الببلء الذم ىو فيو؟!  تلك ىي  عافيتو؟! كيف
حالنا يا عباد اهلل في ىذه المرحلة التي نمر بهان نحن ال أقوؿهلل ميعىر ضوف للمالائبن بل نحن 
نعاني من المالائبن كإنها لمالائب متنوعة مختلفة ككثيرةن كلعل من أبرزىا كأكضحها لكل منا 
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التي نمر بها في ىذه األياـن احتباس القطر عنان البرد القارص كىي الزمة من لواـز  ىذه الماليبة
الشتاء نعاني منون ثمرة ىذا البرد القارص مبتعدة عنها محجوبة عنان نعاني من غـر الشتاء كال 

نتمتع بشيء من مغانمون كل منا يبلحظ ىذه الظاىرةن أما برد الشتاء فواقعن بل كاقع كشديدنكأما 
نعيم الشتاء المتمثل في أمطاره فبعيد كمحجوب عنان على الرغم من بشائر األرصاد الجوية التي 
تلقيتموىا قبل عشرة أياـ تقريبانن أرصادنن كشأنها الكذبن كشأنها التوٌقعن كلكٍن في الناس من 

جدنا خيبة يأبى أف يتلقى ىذه التوقعات إال على أنها حقائع علميةن كىذه ماليبة أخرلن كنظٍرنا فو 
ىؤالء الذين أنبؤكا عن توقعاتهمن قالواهلل إف دمشع سترتدم ثوبان أبيض من الثلوج في يـو كذا؛ 

كجاء ذلك اليـو كإذا ىو يـو ىارب من أياـ الاليفن كىا أنتم تركف النتائجن ىذه الحالة التي نمر 
بلءن فكيف يكوف بها ىي ليست حالة التعرُّض للببلءن بل ىي حالة المعاناة من المالائب كالب

حاؿ المسلمين عندما يكونوف محجوبين عن اهللن كعن االلتجاء إليون كعن التضرع بين يديون كعن 
االنكسار في الدعاء لو حتى عندما يعانوف من ىذه الماليبة كأمثالها؟ في ىذه الحالة تكوف 

ي أف نعلم ذلك   المخاكؼ من عقاب اهلل عز كجل العاجل مخاكؼ  نية كشديدة يا عباد اهللن ينبغ
في صيقع من أصقاع عالمنا العربي شىعىر أىلو بحاجتهم إلى األمطار فتداعوا إلى صبلة االستسقاء 
كخرجوا في كل صيقع من أصقاع ىذه الدكلة إلى المالليات ألداء صبلة االستسقاءن ككانت ىذه 

مر في الالفوؼ األكلىن الاللوات المتعددة في أماكن مختلفة بقيادة أكلي األمر فيهان كاف ألو األ
ككاف التضرع مهيمنان على الجميعن ككاف االنكسار كارتفاع األيدم المرتجفة بالدعاء إلى اهلل أيدمى 
الجميعن فماذا كانت النتيجة؟ قاؿ اهلل لهمهلل لبيكن ىطلت في تلك المناطع أمطار ما رأكا مثلها 

يقة لم تعد محل ريب كال محل منذ سنوات طويلةن كلقد شهدت ىذه األمطار بعينين ىذه الحق
شك يا عباد اهللن كلعل فينا من يقوؿهلل فلنتداعى نحن أيضان إلى صبلة االستسقاءن نعم ينبغي أف 

نتداعى إليهان لكن أرأيتم إلى إنساف أقبل إلى المسجد لياللي كىو غير متوضئ أفتيقبىل صبلتو إف 
يتوضان؟ ىذه صبلة في الشكل  ىو أسرع فوقف متجهان إلى القبلة ككبر كركع كسجد دكف أف

كلكنها عند اهلل ليست صبلة مقبولةن كذلكم صبلة االستسقاء بين يديها شركط ىامةن من أىم 
شركطها ردُّ المظالمن التوبة إلى اهلل بالدؽن ثم من أىم شركطها أف يكوف القادة ىم في مقدمة 

بهمن فما ينبغي أف يغيب قادة  الماللينن كأف تكوف اإلمامة لهمن كأف يكوف الناس جميعان مقتدين
األمة عن باب االلتجاء إلى اهلل عز كجلن أما عندما تكوف الالبلة شكليةن مظهران من ركعاتو أك 
ركعتين يركعونها ككلمات يلقيها الخطيب ثم إنهم يتفرقوف كقد كقر في نفوسهم أنهم أدكا صبلة 
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ف تػينػىف ذى شركطهان نعم ىكذا قاؿ أئمتنان االستسقاء فما ىي بالبلة االستسقاء عند اهللن ال بد من أ
ـى  كعندما صيلٍّيىٍت صبلة االستسقاء في عهد رسوؿ اهلل كاف اإلماـ فيهم رئيسى الدكلةن إما
المسلمينن كىو رسوؿ اهللن كعندما صلى عمر بن الخطابن عندما دعا الناس إلى صبلة 

الدكلة كىو عمر بن الخطابن كما من  االستسقاء كانت الالبلة بقيادة كإمامة أمير المؤمنين رئيس
عهد من العهود صيلٍّيىٍت فيو صبلة االستسقاء في تاريخنا اإلسبلمي األغٌر إال ككانت صبلة 

االستسقاء بقيادة أئمة المسلمين كخلفائهم.  نعمن كقد حد ثتكم عن عبد الرحمن الناصرن كىو 
سقاء كنظر القاضي كىو يلتفت يمينان خليفة المسلمين في األندلسن عندما دعا إلى صبلة االست

كشماالن فلم يرهن طلب من مدير مكتبو أف يذىب كأف يقوؿ لو هللإف القـو ينتظركنك كلن ياللوا 
حتى تأتين فقاؿ لوهلل يا سيدم إف أمير المؤمنين ميٍنتىًبذه في مكاف متطرؼ ىنان كأشار لو إلى 

رٍّغ كجهو في التراب كيناجي اهلل قائبلنهلل يا رب المكافن فذىب كإذا ىو يلبىس ثيابان رًثٌةن كإذا ىو يم
نأتريد أف تهلك الرعية بسبػبي؟ ىاأنذا ماثل بين يديكن تائب إليكن يا رب ال تهلك الرعية بسببين 
هلل لقد سيقيتمن إذا خضع جبار األرض رحم جبار السماءن  لىم ا رأل حالىو ىذه رجع يقوؿ إلى القـو

لمهان ليت أننا جميعان نتفاعل معهان كعندما ندرؾ ىذه الحقيقة ىذه الحقيقة ليت أننا جميعان نع
كنتقرب إلى اهلل عز كجل بقضٍّنا كقضيًضنا متجهين إلى بابون كاقفين على أعتابو بانكسار كذؿ 

 سيكرمنا اهلل عز كجل بالغيث الن مير             أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 فجنٌه ف١ٍفوؽٛا ٘ٛ ف١و ِّب ٠غّؼْٛ لً ثفؼً هللا ٚثوؽّزٗ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال نحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أف محمدان عبده كرسولون كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
كما تعلموف   -د فيا عباد اهلل  فيًطرى اإلنسافالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بع

على الفرح بالنعمة التي يكرمو اهلل سبحانو كتعالى بهان كعلى األسى كالحزف للمالائب  -جميعان 
التي قد يتعرض لهان تلك ىي طبيعة أقاـ اهلل سبحانو كتعالى عليها الناس جميعانن ييٍكرًـ اهللي سبحانو 

يفرح بهذه النعمة التي أكرمو اهلل بهان يكرمو بزكجة صالحة يىٍدخيل إلى كتعالى اإلنساف بدارو فارىة ف
قلبو الفرح بهذه النعمة التي جاءتون ييٍكرًـ اهلل سبحانو كتعالى البلدة بالغيث المنهمر بعد الجدب 
المتطاكؿ فيفرح الناس لهذه النعمة التي جاءتهم بعد طوؿ غياب. ىي طبيعة فىطر اهلل سبحانو 

يها الناس جميعانن كلكن  اهلل سبحانو كتعالى ينهى عن الفرح في كثير من  م كتابو كتعالى عل
المبينن من ذلك قولو سبحانو كتعالى على لساف ذلك الرجل الالال  الذم كاف ينال  قاركفهلل }ال 

تعالى منكران [ن كمن مثل قوؿ اهلل سبحانو ك ٕٔتػىٍفرىٍح ًإف  الل وى ال ييًحبُّ اٍلفىرًًحينى ]القالههلل من ااية
ىذا الشعور الذم يسرم إلى الفؤاد عند رؤية النعمن يقوؿهلل }الل وي يػىٍبسي ي الرٍٍّزؽى ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍقًدري 

نٍػيىا ًفي اٍاًخرىًة ًإال  مىتىاعه  ]الرعدهلل نٍػيىا كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ [ن فكيف السبيل إلى ِٔكىفىرًحيوا بًاٍلحىيىاًة الدُّ
سبحانو كتعالى بهذه الفرحة التي ال اختيار لئلنساف فيها؛ مع النهي القر ني الالري  استرضاء اهلل 

-يا عباد اهلل -الذم نقرؤه دائمان في كتاب اهلل عز كجل؟ أما النهي الذم نهانا اهلل عز كجل عنو
تعلع قلبو  فهو أف يفرح اإلنساف للنعمة التي تػيٍقًبل إليو بحدٍّ ذاتها؛ أكرمو اهلل عز كجل برزؽو كفيرن

بهذا الرزؽن كفرح بهذا الماؿ الذم أغدقو اهلل عز كجل عليون فًرح بالماؿ لذاتون أكرمو اهلل عز 
كجل بالدارن أكرمو اهلل عز كجل بالزكجة الالالحةن أكـر اهلل سبحانو كتعالى األمة بالسقيان فىج رى 

يػ رى لها األنهار بعد توقفن فرحت األ مة بهذه النعمة بحد ذاتها. ىذا ما لها الينابيع بعد جفاؼن سى
حذر اهلل عز كجل منو كنهى عنو. ما السبب يا عباد اهلل؟ السبب أف اإلنساف إذا تلقى النعمة 
الدنيوية من مثل ما قد ذكرتو لكم ففرح بها؛ فلنعلم أف فرحو بهذه النعمة ال بد أف يحجبىو عن 
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هلل سبحانو كتعالى بهان من حيث ىين ال بد أف المنعم. عندما أفرح بالتجارة الرابحة التي أكرمني ا
تحجبني ىذه النعمة عن المنعم الذم تفضل بها علٌي   كعندما أفرح بالعافية التي أتمتع بهان من 
حيث ىي؛ نظٍرتي إلى المر ة فأعجبني منظر العافية في كيانين كتراقالت الفرحة بين جوانحي من 

تحجبني عن المنعم المتفضل. كإذا حىجىبىت النعمي  جراء ذلك فؤلعلم أف ىذه الفرحة ال بد أف
اإلنسافى عن المنعم الذم أرسلها إليو فقد باء بالخسراف الكبيرن كلن تعود إليو ىذه النعم التي 
يفرح بها بأم متعة. من أجل ذلك نهى اهلل سبحانو كتعالى قاركف كالفراعنة كأمثالهم عن الفرح 

[ن كمن أجل ًٕٔإف  الل وى ال ييًحبُّ اٍلفىرًًحينى ]القالههلل من ااية كقاؿ لو ذلك القائلهلل }ال تػىٍفرىحٍ 
ذلك قاؿ اهلل عز كجل مستنكران لهؤالء الذين تراقالت الفرحة بين جوانحهم لمنظر الحياة الدنيا 

نٍػيىا ًفي اٍاًخرىًة ًإال  مىتىا  نٍػيىا كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ [.  ِٔعه ]الرعدهلل من اايةكنعيمهاهلل }كىفىرًحيوا بًاٍلحىيىاًة الدُّ
المطلوب من اإلنساف إذا تلقى النعمة من اهلل عز كجل أف يخترقها إلى المنعمن كأف يفرح بالمنعم 

الذم أرسل ىذه النعمة إليون عندما أجد العافية التي أتمتع بها كقد أسبغها اهلل عز كجل علي  
ض المختلفة المتنوعة فؤلعلم أنها رسالة فضبلن منو كإحسانانن كحماني من السوء كمن أسباب األمرا

حب كصلتني من اهلل عز كجلن أفينبغي أف أفرح بالرسالة أـ بالمرسل؟ ينبغي أف أفرح بالمرًسل 
الذم أرسل إلي  ىذه النعمةن كعندما يجد التاجرن رجل األعماؿن أف تجارتو رابحةن كأف اهلل عز 

ها رسالة تحبُّب كصلت إليو من اهلل سبحانو كجل قد أكرمو بالماؿ كالرزؽ الوفير فليعلم أن
كتعالىنفلف فرح؛ فليفرح بهذه الرسالة التي أتتو من اهلل عز كجلن أم ليفرح بهذا الذم يىديؿُّ على 
أف اهلل قد أحبون بهذا الذم يدؿ على أف اهلل قد رحمو كتفضل عليو.  باألمس أكرمنا اهلل سبحانو 

تجاب اهلل سبحانو كتعالى برحمتو كفضلون كذلك ىو شأنو دائمان كتعالى بالسقيان كلبى الدعاءن كاس
ن أفينبغي أف يفرحوا بهذه القطرات التي  اللتجاء الناس كتضرعهم هلل سبحانو كتعالىن كفىًرحى الناسي
تهمي من السماءن أـ ينبغي أف يفرحوا باألرض التي تخضر بعد ىذه السقيان أـ بالينابيع التي 

التي تسيل؟ ال. المطلوب منان كقد عرفنا اهلل عز كجل كناجيناه كالتجأنا إليو ستتفجرن أـ باألنهر 
فأجابنا اهلل سبحانو كتعالى كأكرمنان المفركض أف تغمير أفئدتنا الفرحة؛ لكن لمن؟ لهذا اإللو الذم 

استجابن المطلوب أف تغميرىنا الفرحة لهذا الذم يدؿ على أف اهلل قد رحمنان على أف اهلل عز 
قد أحب ىؤالء  -كأرجو أال أكوف مبالغان  -قد تفضل علينان على أف اهلل سبحانو كتعالى كجل

المتضرعين فاستجاب لهم. كىذا الذم أقولو لكم ىو الذم يدؿ عليو قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 
ره ًمم ا يىٍجمىعيو  يػٍ ًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى ًتًو فىًبذى [.  الحظوا التنسيع ٖٓفى  ]يونسهلل}قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى
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إذف بين الفرح  كالنهي عنو ؛ عندما تكوف الفرحة بالماؿ ذاتون بالنعمة ذاتهان كعندما يأمرنا اهلل عز 
كجل بالفرح؛ كلكن عندما تكوف الفرحة باهلل سبحانو كتعالىن عندما تكوف الفرحة بالمعنى الذم 

بة اهلل لئلنسافن رحمتو باإلنسافن تفضلو على تتضمنو ىذه النعمة التي أقبلت إلينا؛ كىو مح
ًتًو  اإلنسافن }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو الذم تجلى في نعمتو التي أغدقها عليكمن }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى

ره ًمم ا يىٍجمىعيوفى  ]يونسهلل يػٍ [ الماؿ الذم يجمعونون بل حتى األمطار ٖٓفىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى
تي تهمي إليهم نحتى النباتاتن حتى األنهرن كل ذلك ليست العبرة بهذان كإنما العبرة باليد ال

اإللهية التي تفضلت علينا فأكرمتنا بالسقيا. ىذا ىو التوفيع بين ما أمر اهلل سبحانو كتعالى بو في 
ني كمشاعرم في مثل ىذه ااية كما نهى اهلل سبحانو كتعالى عنون أما أف أنظر إلى النعم كأحبس كيا

داخلها فهذا سجن يبعثني على الشقاء.  عندما تفرح بالماؿن أك عندما تفرح بالعافيةن أك عندما 
تفرح باألمطار الهاطلة فمعنى ذلك أنك حجبت نفسك عن اهلل سبحانو كتعالى؛ كإذا حيًجبى 

ن كإذا استمر على ىذه الحاؿ  ؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى  اإلنسافي عن اهلل عز كجل بنعمو شًقيى
غير مرحـو كغير سعيد في العاقبة.  باألمس أكرمنا اهلل سبحانو كتعالىن كأسألو عز كجل أف يكوف 
ذلك اإلكراـ فاتحة خير. كلكي يكوف ذلك اإلكراـ فاتحة خيرن ينبغي أف نفرح بمعنى التحبب 

ة من عند اهلل سبحانو الذم تضمنو ذلك اإلكراـ نًعىم اهلل كلُّهان أقوؿ لكم. إنها رسائل حب  تي
كتعالى. فيا عجبان لمن يرقه لما قد تضمنتو ىذه الرسائل كال يرقه لما تدؿ عليو ىذه الرسائلن 
من محبة اهلل سبحانو كتعالىن من رحمة اهلل سبحانو كتعالىن من فضل اهلل سبحانو كتعالى لهؤالء 

جعلها اإلنساف سبيبلن إلى المعاصي الذين أكرمهم اهلل بهذه النعم.  كمن  ثار الفرح بالنعمة أف ي
التي حرمها اهلل سبحانو كتعالى. كجدت األمة النالر اإللهي قد أقبل فبماذا تعبر عن فرحتها؟ 

عبرت عن فرحتها بالمعاصين بالمرحن بالطغياف الذم ىو الحاؿ الغالب على كثير من األمم في  
نعمة كاالحتجاب عن المنعم سبحانو كثير من األحيافن ىذا الوضع من الطغياف نتيجة الفرح بال

بمزيد من  -كىذا ىو ظننا باهلل عز كجل -كتعالىن عندما يكرمنا اهلل سبحانو كتعالىن كسيكرمنا
السقيا كبمزيد من رزؽ السماء كنًعم األرض؛ ربما تجد أناسان يسيل لعابهم على ارتكاب المعاصي. 

خمائل كالبساتين كالجنافن كنظركا فوجدكا كجدكا األنهر عادت تتألع كعادت تجرم متألقة بين ال
الينابيع عادت متفجرة؛ يحلو لهم أف يبنوا عليها أعشاشهم التي حرمها اهلل عز كجل. تلك طبيعة 
الفرح بالنعمة كاالبتعاد عن المنعم سبحانو كتعالى.  أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل فرحنا بو ال 

اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل فرحنا بو حامبلن على أف نلتـز  بالعوارض التي تأتينا من لدنون كأسأؿ
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الجادةن كأف ننضب  باألكامرن كأف نالطبغ بذؿ العبودية هلل سبحانو كتعالى. أقوؿ قولي ىذان 
 كأستغفر اهلل العظيمن فاستغفركه يغفر لكم
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 اٌفوػ اٌّّلٚػ... ٚاٌفوػ اٌّنَِٛ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

ي المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عز كجلن أما بعد فيا عباد اهلل  يقوؿ اهلل عز كجل ف
نىا تػيٍرجىعيوفى  ]االنبياءهلل من ااية ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍم بًالش رٍّ كىاٍلخى [ن ففي الناس ّٓمحكم تبيانوهلل }كىنػىبػٍ

من يتالوركف أف الكوف فيو مادة خير لن تتحوؿ إلى نقيضهان كفيو مادة شر ال تتحوؿ إلى خيرن 
ن عباده إنعامان كإكرامانن كيستخدـ مادة كأف اهلل سبحانو كتعالى يستخدـ مادة الخير لمن أحب م

الشر لمن أبغض من عباده انتقامان كتعذيبانن كاألمر ليس كذلك يا عباد اهللن فلف الكوف كلو جند هلل 
سبحانو كتعالىنكاهلل سبحانو كتعالى يجعل ما يشاء من مكوناتو خيران يسخره لما أحبن كيجعل من 

ستخدمو أيضان لما يحبن كلربما بدؿ اهلل سبحانو كتعالى مكوناتون مما شاء من مكوناتون شران ي
الوظائف فجعل مادة الخير أداةن للشر كجعل أداة الشر مادةن للخيرن ىذه حقيقة علمية اعتقادية 
يجب أكالن أف نتبينها جميعانن كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  إذا سمع زمجرة الهواء دعا اهلل 

علها رياحان كال تجعلها ريحان" أمهلل اللهم اجعلها رياحان منعشة ميٍسًعدة كال عز كجل قائبلنهلل اللهم اج
تجعلها ريحان ميٍهًلكة مدمرةن كالهواء ىو الهواءن ككاف المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم إذا 
كجد المطر يهمي من السماء أقبل إلى اهلل عز كجل بضراعة العبد الواجف يقوؿهلل "اللهم اجعلها 

رحمة كال تجعلها سقيا عذاب"ن كالمطر ىو ىو ال يختلف كال يتبدؿن كلقد أنحى البياف  سقيا
اإللهي بالبلئمة على أناسو حبسوا أنظارىمن بل بالائرىم أيضانن في مظاىر المكوناتن فلما رأكا ما 

يخيفهم تالوركا أف الخوؼ إنما ىو محبوس في داخل ذلك الشيء كأنو بطبعو يورث الخوؼ 
بلؾن كإذا رأكا ما يتجلى فيو دالئل الًبٍشر استبشركا كظنوا أنو يحمل بطبعو ًداللة الخير كيسبب اله

ًإذىا مىس كيمي الضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىٍن تىٍدعيوفى ًإال   كالبشرلن فقاؿ البياف اإللهي مستنكران ذلكهلل }كى
ٍنسىافي كىفيورانن أىفىأىًمٍنتيٍم أىٍف يىٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ًإي اهي فػىلىم ا نىج اكيٍم ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيٍم كى  كىافى اأٍلً

ـٍ أىًمٍنتيٍم أىٍف ييًعيدىكيٍم ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل فػىيػيرٍ  ًسلى عىلىٍيكيٍم يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبان ثيم  ال تىًجديكا لىكيٍم كىًكيبلنن أى
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نىا ًبًو تىًبيعان  ]االسراءهللقىاًصفان ًمنى الرٍّيً  فػىيػيغٍ  ا كىفىٍرتيٍم ثيم  ال تىًجديكا لىكيٍم عىلىيػٍ [ن ٗٔ-ٖٔ-ٕٔرًقىكيٍم ًبمى
تأملوا يا عباد اهلل في ىذا الذم يخاطبنا بو بياف اهلل عز كجلن كأنو يقوؿهلل كيحكم ليست البشرل 

تي أيضان من خالع إال ما يهب  إليكم من لدف خالع ىذا الكوف كلو نكليس العذاب إال ما قد يأ
ىذا الكوف كلون أما البحارن أما البر كاألرضن أما الهواء كالرياح نفكل ذلك جنود مجندة هلل 

سبحانو كتعالىن إف شاء كجهها بالخير إلى من شاء من عباده كإف شاء كجهها بالشر كالدمار إلى 
األخرلهلل }أىفىأىًمٍنتيٍم أىٍف من شاء أيضان من عبادهن كانظركا إلى ىذا المعنى كيف يتجلى في ااية 
[ن ىذه األرض التي ٖٔيىٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبان  ]االسراءهلل من ااية

 -جعلها اهلل سبحانو كتعالى تحت أقدامنا مهدان كجعلها ذخران لكثير من الخيرات الباطنة كالظاىرة
كمع ذلك فلف الخير الذم يكمن في ىذه  -بنعمة ىذه األرض ككم امتن اهلل عز كجل على عباده

األرض ليس نابعان من طبعها كإنما ىو  تو من فضل اهلل سبحانو كتعالىن فمن سار في جنبات 
األرض  منان مطمئنان كىو يضرب بقدميو األرض كيرفع ىامتو إلى السماء مستكبران فقد أبعد النجعة 

ن األرض جند من جنود اهلل يحيلها إذا شاء نعمةن كيجعل منها كجهل ما ينبغي أف يعلمو كل عاقل
إذا شاء نقمةن كالهواء جند من جنود اهلل سبحانو كتعالى يجعلها إف شاء رياحان منعشةن كيجعلها إف 
نًٍبًو  شاء ريحان مزمجرة مهلكةن نعمن كانظركا في ىذا إلى بياف اهلل عز كجل القائلهلل }فىكيبٌلن أىخىٍذنىا ًبذى

ٍفنىا ًبًو اأٍلىٍرضى كىمً فىمً  هيٍم مىٍن خىسى ٍتوي الال ٍيحىةي كىًمنػٍ هيٍم مىٍن أىخىذى هيٍم مىٍن أىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍ هيٍم مىٍن نػٍ نػٍ
[ن كلها أدكات الكوفن كلها أدكات ما يسميو البعض بالطبيعةن َْأىٍغرىقٍػنىا  ]العنكبوتهلل من ااية
 -عندما يشاء اهلل -يكوف ىبلؾ من شاء إىبلكهم بمادة ىي ذاتهاقضى اهلل سبحانو كتعالى أف 

ما أكثر ما تكوف مالدر خيرن بل مالدر  -سبب الحياة كسبب النعيمن األصوات التي نسمعها
ىا ىو عز كجل ينبئنا كيف جعل اهلل عز كجل من الالوت صيحة مهلكةن كاألمطار التي  -طرب

ىو ذا ربنا عز كجل ينبئنا كيف جعل من ىذه المادة نرل قطراتها تهمي من السماء مستبشريننىا 
سببان للهبلؾ كاإلغراؽن ككذلكم البرؽن }ىيوى ال ًذم ييرًيكيمي  -أداة االستبشار عند اإلنساف -الخيٍّرة

[ن جل  ربنا القائل ىذا الكبلـن ككم نحن بحاجة إلى أف ُِاٍلبػىٍرؽى خىٍوفان كىطىمىعان  ]الرعدهلل من ااية
ٍوفان كىطىمىعان  ]الرعدهلل من ااية نستوعب ىذا [ن نرل ُِالبياف الربانيهلل }ىيوى ال ًذم ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى خى

لمعاف البرؽ ثم نسمع أزيز الرعد من بعدهن ترل ماذا تحمل ىذه الظاىرة؟ لعلها تحمل بشارة 
إلى  خير؟ قد يكوف ذلكن كلعلها تحمل نذير سوء؟ قد يكوف ذلكن كيف السبيل إلى أف نوجهها

الخير كنبعدىا عن الشر؟ اللجوء إلى اهللن يا عباد اهلل أقوؿ لكم ىذا الكبلـ الذم نتبينو جميعان 
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في كتاب اهلل عز كجل من أجل أف أصل بنفسي كبكم إلى نتيجة بالغة األىميةن أال كىي أال نفرح 
سبحانو كتعالىن باألمس  بالظاىرة الكونية التي نستبشر بمر ىا كإقبالها إلينان كإنما نفرح بفضل اهلل

أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى باألمطار السخية كبالثلوج الوفيرةن ترل بماذا يفرح العبد الذم عرؼ 
مواله كخالقو؟ أيفرح بهذه الظاىرة التي قد تكوف مظهر خير كقد تكوف مظهر شرن أـ بمن أرسل 

ره ًمم ا ىذا المظهر بل أرسل رسالة الحب ىذه؟ }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو  يػٍ ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى كىًبرىٍحمى
[ن نحن عبيد مملوكوف هلل عز كجلن بسطنا أكف الضراعة إلى اهللن ٖٓيىٍجمىعيوفى  ]يونسهلل

أف نيٍحجىبى -يا عباد اهلل  -استسقيناه فسقانان استنػزلنا كرمو كجوده فأكرمنا كجاد علينان ما ينبغي
ا ينبغي أف تكوف فرحتنا باألمطار التي ىطلتن بل ينبغي أف تكوف فرحتنا بالنعمة عن المنعمن م

 -بالكريم الذم أكرمنان باإللو الرحمن الذم تفضل علينان ينبغي أف تكوف فرحتنا بما نعتبره دليبلن 
أال كىو محبة اهلل عز كجل لعباده الذين أغدؽ عليهم من رزقو  -كنرجو أال نكوف مخطئين فيو

ائون فلذا علمنا أف ىذا الذم أكرمنا اهلل عز كجل بو إنما ىو رسالة حب من اهللن كأكرمهم من عط
أك تحبب من اهلل سبحانو كتعالى إلينان فلف الفرحة عندئذو تكوف عبادةن من أجلٍّ العباداتهلل }قيٍل 

ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا  ]يونسهلل من ااية ة تسوقنا إلى مزيد من [ن ىذه الفرحٖٓبًفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى
العبودية هلل كترقى بنا إلى شأكو عاؿو من محبة اهلل سبحانو كتعالىنكلكن إذا رقالت أفئدتنا فرحان 
بمظهر النعمةن إذا رقالت نفوسنا فرحان باألمطار السخية كبالثلوج المنهمرة نفلف ذلك ىو الفرح 

ك الرجل الالال  الذم كاف ينال  الذم نهانا اهلل عز كجل عنون ألم تسمعوا قولو على لساف ذل
[ ؟ن ىل في ٕٔقاركناهلل }ًإٍذ قىاؿى لىوي قػىٍوميوي ال تػىٍفرىٍح ًإف  الل وى ال ييًحبُّ اٍلفىرًًحينى  ]القالههلل من ااية

القر ف تناقضن مرة ينهانا عن الفرح كمرة يأمرنا بالفرح؟! ال يا عباد اهللن ليس في القر ف أم 
ن الذم كاف يطوؼ برأس قاركف كأمثالو ممن عاشوا في غابر األزماف تناقضن أما الفرح المذمـو

ن فهو فرح اإلنساف بالنعمة مفالولة عن  كممن لهم أنداده في ىذا العالرن أما الفرح المذمـو
المنعم الذم تك ـر اهلل سبحانو كتعالى بها علينان إنها فرحة تبعث على الطغيافن فرحة تبعث على 

ًتًو فىًبذىًلكى  االستكبارن أما الفرحة التي أمرنا اهلل عز كجل بها إذ قاؿهلل }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى
[ ن إنها فرحة ترقى باإلنساف إلى صعيد العبودية الراضية هلل عز ٖٓفػىٍليػىٍفرىحيوا  ]يونسهلل من ااية

بم يرتفع إلى كجلن إنها فرحة تمؤل القلب حبان هلل سبحانو كتعالىن كاإلنساف بم يرقى إلى اهلل؟ 
مرضاة اهلل؟ بجناحين اثنينن ىما جناح العبودية الذليلة المتطامنة هللن كجناح الحب هلل سبحانو 
كتعالىن فلذا شعرت بذؿ عبوديتك كبأنك بين طرفي الخوؼ كالرجاءن تدعو اهلل عز كجل خوفان 
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ع الموصل كطمعانن كإذا فاض قلبك حبان هلل عز كجل فاىنأ بأنك قد كضعت نفسك في الطري
القريب إلى اهلل سبحانو كتعالىن كمهما زىل ٍت القدـ بكن كمهما تغلبت رعونات النفس عليك فلف 

لك في ىذين الجناحين ما يوصلك إلى اهلل عز كجل كما يغفر لك ذنبكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
 اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين

 

المسلمات كالمؤمنين كالمؤمناتن األحياء منهم كاألمواتن كألٍٍّف بين اللهم اغفر للمسلمين ك  
قلوبهم يا رب العالمينن اللهم إنا عبيدؾ كأبناء عبيدؾ كأبناء إمائكن نواصينا بيدؾن ماضو فينا 

حكمكن عدؿه فينا قضاؤؾن نسألك اللهم بكل اسم لك سميت بو نفسكن أك أنزلتو في محكم 
أحدان من خلقكن أك استأثرت بو في علم الغيب عندؾن أف تجعل القر ف الكريم تبيانكن أك عىل ٍمتىوي 

ربيع قلوبنا كشفاء صدكرنا كجبلء غمومنا كىمومنا كأحزاننان كأف تجعل من عبوديتنا لك شفيعان يا 
ذا الجبلؿ كاإلكراـ بين يدم ما اجترحناه كما اكتسبناه من  ثاـ كتقالير في حقك يا رب 

أنت أنيسنا في الوحشة كأنت أملنا عند اليأس كأنت عوضنا عن كل ماليبةن ال العالمينن اللهم 
تبعدنا يا ربي عن جنى رحمتكن أذقنا برد إحسانك كلطفك يا رب العالمينن اجعل اللهم ىذه 

البلدة بلدة  منة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدم نبيك محمدو صلى اهلل عليو كعلى 
د المسلمين يا رب العالمينن اللهم إنا نسألك مزيدان من الغيث يليع بكرمك  لو كسلم كسائر ببل

كجودؾن نسألك اللهم مزيدان من العطاء يليع بلحسانك كفضلكن موالنا ليس لنا عمله صال ه 
نتقرب بو إليك لكننا نتقرب إليك بانكسارنا كبذؿ عبوديتنا كبليماننا بأنك اهلل الواحد األحد الفرد 

م لم يلد كلم يولد كلم يكن لو كفوان أحد أف تنالر عبادؾ المسلمين يا ذا الجبلؿ الالمد الذ
كاإلكراـ كأف تبعد عنهم أيدم الطغاة كالمارقين يا أرحم من سيًئل كيا أكـر من أعطى يا ذا الجبلؿ 
كاإلكراـن ارحم اللهم أمة سيدنا محمدن أصل  اللهم أمة سيدنا محمدن انالر اللهم أمة سيدنا 

ن فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد فرجان قريبانن اللهم كفع عبدؾ ىذا الذم ملكتو زماـ أمورنا محمد
للسير على صراطك كال تباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو كسلمن اللهم امؤل قلبو بمزيد من 
اإليماف بك كبمزيد من الحب لك كبمزيد من التعظيم لحرماتكن اجمع اللهم بو أمر ىذه األمة 

ى ما يرضيك كحقع لو في سبيل ذلك البطانة الالالحة يا رب العالمينن ربنا اغفر لنا كلوالدينا عل



  

 ~111 ~ 
 

كإلخواننا الحاضرين ككالديهم كلمشايخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر المسلمين أجمعين ن مين 
  مين  مين كالحمد هلل رب العالمين
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 ٓلل عبءوُ ِٓ هللا ٔٛه ٚوزبة ِج١

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخلي
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

لعالم ال المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  إف قول الشر في ا
ماضيةن في احتبلؿ األرض كاألكطاف؛ كاغتالاب الحقوؽ كالممتلكات -كما تعلموف  -تزاؿ

؛كاالستخفاؼ بحياة األبرياء المظلومين الضعفاء؛ كالعمل الدائب على إثارة الخالاـ بين األشقاء. 
ها كإف قيول الشر ىذه لتتخذن كىي ماضية في ىذا السبيلن لتتخذ من كلمات السبلـ كالهتاؼ ب

كالدعوة إليها مخدران يخدع العقوؿ عن الهدؼ المرسـو كيػيغىيٍّب األلباب عن الكمين المرصود ؛في 
حين أف السبلـ الحقيقي ىو مهول قلوب األسرة اإلنسانية جمعاء. فما ىو العاصم من ىذا 
لمة الخداع؟ كما ىو السبيل للتحرر من ىذا الكمين الذم يػيرىادي لنا من خبلؿ الهتاؼ بهذه الك

ىو ما أمرنا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -يا عباد اهلل -القدسية المتألقة؛ كلمة السبلـ؟ العاصم
كسلم  عندما سألو علي رضي اهلل عنون كقد حدثو عن الفتن التي ستستشرم من بعدن قاؿ لوهلل ما 

كىو الحيكم فيما  العاصم منها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل كتاب اهللن فيو نبأ مىٍن قبلكمنكخبر ما بعدكمن
بينكم ... "إلى  خر ما ذكره المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. فلنعد إلى كتاب اهلل عز 
كجل لنجد فيو السبيل الذم يحررنا من كطأة ىذا الخداع؛ كالذم يجعلنا نتبالر مواطئ أقدامنا 

ـ. عباد اهللهلل ربنا سبحانو كنحن نسير فعبلن إلى حقيقة السبلـن بل كنحن ندعو العالم كلو إلى السبل
كتعالى دعا األسرة اإلنسانية كلهان من خبلؿ خطابو للمؤمنينن إلى السبلـ العاـ الشامل فقاؿهلل }يىا 

ا ال ًذينى  مىنيوا اٍدخيليوا ًفي السٍٍّلًم كىاف ةن كىال تػىت ًبعيوا خيطيوىاًت الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍم عىديكٌّ مي  ًبينه أىيػُّهى
[ن كلكنو لفت النظر إلى الطريع المؤدم إلى السبلـ. دعا إلى السبلـ ثم إنو لفت َِٖةهلل]البقر 

إلى الطريع المؤدم إلى السبلـ كركز على ذلك أيػ ما تركيز ؛كتفنن البياف اإللهي في ذلك فقاؿ 
ؿ أكالن؛ككأنو يجيب عبادىهي عن سؤاؿ يقفز إلى أذىانهم قائبلنهلل فكيف السبيل إلى أف نتفيان ظبل

السبلـ؟ قاؿ اهلل عز كجل مجيبانهلل }قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى الل ًو نيوره كىًكتىابه ميًبينهن يػىٍهًدم ًبًو الل وي مىًن اتػ بىعى 
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اًت ًإلىى النُّوًر  ]المائدةهلل من ااية [ ما ىو الطريع بل ًُٔرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلـً كىييٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمى
ذكره بياف اهلل عز كجل الذم إف اتبعناه أكصىلىنىا إلى كاحة السبلـ؟ ىو العدؿ يا ما ىو النور الذم 

عباد اهلل. كلذلك فقد فىس رى البياف اإللهي ىذا الكبلـ الرباني عندما قاؿهلل }قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى الل ًو نيوره 
الس بلـً كىييٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمىاًت ًإلىى النُّوًر   كىًكتىابه ميًبينهن يػىٍهًدم ًبًو الل وي مىًن اتػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى 

[ فىس رى ىذا النورهلل بالعدؿ؛ كركز البياف اإللهي على العدؿ أيما تركيزن كتفنن ُٔ]المائدةهلل من ااية
أىٍف البياف اإللهي كصىر ؼ في الحديث عن العدؿ كالدعوة إليو؛ قاؿ جل  جبللوهلل }ًإف  الل وى يىٍأميريكيٍم 

ًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٍينى الن اًس أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ ًإف  الل وى نًًعم ا يىًعظيكيٍم ًبو   تػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كى
ًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كىيػىنػٍ ٖٓ]النساءهلل هىى عىًن [. ثم عاد فقاؿهلل }ًإف  الل وى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاأٍلًٍحسىاًف كى

[ ثم أكد ىذا فقاؿ عز من قائلهلل }كىال يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي َٗاٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىر ]النحلهلل من ااية
[ أم؛ ال يحملنكم بغضكم ألعداء لكم على أال تعدلوا ٖقػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوا ]المائدةهلل من ااية

[. كقاؿ ٖال  تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل ]المائدةهلل من ااية}كىال يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أى 
ا كىكىضىعى اٍلًميزىافى  ]الرحمنهلل [ كالميزاف ىوهلل العدؿ يا عباد اهلل. ٕجل  جبللوهلل }كىالس مىاءى رىفػىعىهى

فني الذم خاطبػىنىا كانظركا كيف كرر الدعوة إلى ىذه الكلمة كبي ن قدسيتها من خبلؿ ىذا اإلطار ال
ٍخًسريكا بوهلل }كىالس مىاءى رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافىن أىال  تىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًفن كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىال تي 

[؛ ككأف اهلل عز كجل يقوؿ لنا منبهان أف ال نيٍخدىع بمن يحاكلوف أف يجعلوا من  ٗاٍلًميزىافى  ]الرحمنهلل
لسبلـ" جرعات مخدرة بين يدم عملياتهم اإلجرامية كاالنتقامية؛ كىو يخاطبهم ىم أيضان كلمة" ا

في الوقت ذاتو قائبلنهلل إف مىن كاف متمسكان بالسبلـ حقان كداعيان إليو حقان ينبغي أف يتلمس الطريع 
بلـ قفزان إليو؛ينبغي أف يسلك السبيل الموصل إليون كما ينبغي أف يتخيل أف بوسعو أف يقفز إلى الس

فوؽ حطاـ المظلومين؛ كفوؽ أعماؿ الفساد المستشرية في جنبات األرض. بياف اهلل سبحانو 
كتعالى يخاطبنا كيخاطب ااخرين جميعان ككأنوهلل يقوؿ لئن كاف السبلـ حقيقة تكمن في بيرج باسع 

رعة تزداف بأنواع ؛ فلف السُّل مى الذم يرقى إليو إنما ىو العدؿن كلئن كاف السبلـ كاحةن خضراء مم
النعيم؛ فلف البوابة الموصلة إلى ىذه الواحة إنما ىو العدؿن كلئن كاف السبلـ كنػزان مخبوءان في 

صندكؽ مقفل؛ فلف مفتاح ىذا الالندكؽ إنما ىو العدؿن ىكذا يعلمنا اهلل سبحانو كتعالى. كعودكا 
؛تجدكف شيئان عجبان في باب  إلى كتاب اهلل عز كجل_ يا عباد اهلل _كما أمر رسوؿ اهلل كأكصى

العدؿ ىذا الذم ىو السبيل األكحد إلى السبلـ الحقيقي الذم ىو مهول قلوب الناس جميعان. 
ىنالك عدؿ خاطب بو اإلنسافى الفرد ربػُّنىا سبحانو كتعالى؛ ىو عدؿ اإلنساف مع نفسو. كىنالك 
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سرة بعضها تجاه بعض. عدؿ  خر خاطب اهلل سبحانو كتعالى بو األسرة؛ ىو عدؿ أفراد األ
كىنالك عدؿه ثالث ذك دائرة أكسع كأشمل؛ إنو عدؿ األسرة اإلنسانية جمعاء. عندما يخاطب اهلل 

سبحانو كتعالى اإلنساف الفرد كينهاه عن أف يظلم نفسو فمعنى ذلك؛ أنو يدعوه إلى أف يكوف 
ن كلكنو إف جن  عن طريع عادالن مع ذاتو؛ ألنو إف عدؿ مع نفسو ابتعد عن التعرض للظلم كأسبابو

العدؿ البد أف يقع في الظلم كيكوفي ىو الذم ظلم نفسو. انظركا إلى قولو عز كجل }سىاءى مىثىبلن 
انيوا يىٍظًلميوفى  ]ألعراؼهلل [؛ }ال ًذينى تػىتػىوىف اىيمي اٍلمىبلًئكىةي ُٕٕاٍلقىٍوـي ال ًذينى كىذ بيوا بًآياتًنىا كىأىنٍػفيسىهيٍم كى

[. ىذا البياف اإللهي المكركر ينبو الفرد إلى أنو أماـ طريقين ِٖفيًسًهٍم ]النحلهلل من اايةظىاًلًمي أىنػٍ 
ال ثالث لهما؛ إما طريع العدؿ؛ أف يعدؿ مع نفسو. كيف يعدؿ اإلنساف مع نفسو؟ بأف يؤمن 
 بالحع كيتبعون كأف يبتعد عن الباطل كال يغامر في السلوؾ إليو عبر السبل المتعرجة؛ إذف فقد

عدؿ مع نفسو كعندئذو يبتعد عن الوقوع في الظلم. أما إف أعرض عن ىذه الوصية فبل شك أنو 
انيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى ]النحلهلل من  يكوف قد حكم على نفسو بالظلم }كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلىًكٍن كى

مستول الذم [؛ أم ألنفسهم. ىذا ىو المستول األكؿ األدؽ من مستويات العدؿ. الُُٖااية
اءى ًلل ًو كىلىٍو عىلىى  ا ال ًذينى  مىنيوا كيونيوا قػىو اًمينى بًاٍلًقٍسً  شيهىدى يليوهلل العدؿ بالنسبة لؤلسرة؛ }يىا أىيػُّهى

ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىبًينى ًإٍف يىكيٍن غىًنٌيان أىٍك فىًقيران فىالل وي أىٍكلىى ًبًهمىا فىبل تػىت بً  عيوا اٍلهىوىل أىٍف تػىٍعًدليوا أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى
[. ىذا خطاب اهلل عز كجل إف يخاطب أفراد األسرة كيطلب منهم أف ُّٓ]النساءهلل من ااية

يكونوا عادلين؛ كلٌّ في حع نفسو كحع صاحبو. يلي ذلك؛ العدؿ الشامل العاـ الذم يخاطب اهلل 
ٍمتيٍم سبحانو كتعالى بو األسرة اإلنسانيةهلل }ًإف  الل وى يىٍأميريكي  ًإذىا حىكى ٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كى
[. فيا عباد اهللهلل عالمنا اليـو يفور بأمرين ٖٓبػىٍينى الن اًس أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ ]النساءهلل من ااية

ظلم ينح  على الضعفاء  -كسبحاف من يجمع المتناقضات في ىذا العالر-اثنين متناقضين
كألوانانن كال داعي أف أشرح لكم مظاىر ىذا الظلم الذم يػيقىطٍّعي األكبادن كفي الوقت  أشكاالن 

نفسو؛ ىتاؼ بكلمات السبلـن كدعوة إلى السبلـن كعبارات تنبئ أف ىؤالء الذم يظلموف كيبغوف 
في األرض كيسعوف في األرض فسادان إنما ىم عشاؽ السبلـ. أال تركف إلى ىذه الظاىرة؟ إنها 

يػيٍبتىغى منو خداعنا نحن المستضعفوف في األرض. فبل تخدعنكم ىذه الكلمات البراقة؛  سبيل
كقفوا أماـ كبلـ اهلل سبحانو كتعالى في ىاتين اايتين العجيبتين؛ إذ يقوؿ في ااية األكلى منهماهلل 

ًإٍف جىنىحيوا لًلس ٍلًم فىاٍجنىٍ  لىهىا كىتػىوىك ٍل عىلىى الل ًو ًإن وي ىيوى  [  ؛) كإف ُٔالس ًميعي اٍلعىًليمي  ]ألنفاؿهلل}كى
جنحوا(هللمتى يجن  عدكؾ للس ٍلم؟ عندما تكوف في مستول من القوة راسخن كعندما يكوف قرارؾ 
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بيدؾ. في ىذه الحالة إف دعا عدكؾ إلى الس ٍلم؛ إف جنحوا إلى السلم فاجن  لها كتوكل على اهللن 
في ااية األخرلهلل }كىال تىًهنيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى إف اهلل يحب المتوكلين. كلكنو عاد فقاؿ 

[ ؛ ىو الس ٍلم الذم نيٍدعى إليو عندما نكوف ضعفاءن عندما يكوف ُّٗ] ؿ عمرافهلل من ااية
القرار بأيدم أكلئك ااخرين دعاة الشرن عندما تكوف القيادة بأيديهمن إنو ليس ًسلمان في الواقع؛ 

و استسبلـ مىًهين. فيا عجبان لبياف اهلل سبحانو كتعالى الدقيع الحكيم؛ عندما تكونوف كإنما ى
أقوياءن كعندما يكوف السٍٍّلم حقيقيان كتضعوف خطو كمنهجو طبقان للقيم اإلنسانية الراشدة فهذا ىو 

ًإٍف جىنىحيوا لًلس ٍلًم فىاٍجنىٍ  لىهىا . كلكن إذا كاف الذين يدعونكم  إلى السٍٍّلم يدعونكم المطلوبهلل }كى
إليو بألسنتهم كينحطوف في مجتمعاتكم ظلمان بأعمالهم ككقائعهم؛ فلياكم كىذا السلم فلنما ىو 

مكيدة يريدكف أف يتاليدكا حقوقكم من خبللها. أسأؿ اهلل عز كجل أف يجعلنا ممن ينقادكا لوصية 
عن العبلج كالعاصم فقاؿهلل  رسوؿ اهلل عندما حىد ثى عن الفتن التي ستستشرم من بعده كسيًئلى 

"العاصم ىو كتاب اهلل فيو نبأ من قبلكم كخبر ما بعدكم كفيو الحكم لما بينكم". أسألك اللهم أف 
توفقنا للعودة إلى كتابك كللتمسك بو كلتنفيذ أكامره كاالبتعاد عن نواىيو  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل العظيم"
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 هٍبٌخ اٌؾت....١ٌَٛ اٌؾت

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
فيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كص

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعد فيا عباد اهلل هلل 

ن سهركا الليلة الماضية مع الحبن يحتفلوف بون كيهتفوف باسمون كيتغنوف بمشاعرهن في الناس م
كالحب حقيقة فىطىرى اهلل سبحانو كتعالى الناس جميعان عليهان بل إنو لحقيقة فطر اهلل سبحانو كتعالى 

حب األحياء كلها على اختبلؼ أنواعها عليون لوال الحب لتناثرت العبلقات االجتماعيةن كلوال ال
لما كجد في الكوف تعاكف كال تبلؽو على طريعن كلكن المهم بل األىم البحث عن المحبوبن 

عندما يكوف ىنالك حب ال بد أف يوجد المحبوبن كما أنو عندما تكوف ىنالك الكراىية ال بد أف 
 يكوف ىنالك مكركهن فمن المحبوب الذم فيًطرى اإلنساف على حبو؟

اد اهللن إنو كاحد من أمور ثبلثة ال رابع لها؛ إما أف يكوف الجواب عن ىذا السؤاؿن يا عب
المحبوب جماالن يستولي على الفؤادن أك أف يكوف إحسانان يأخذ بمجامع النفسن أك أف يكوف 
عظمةن تبهر البالائر كاألبالارن ال يمكن للحب أف يتجاكز ىذه األمور الثبلثة ق ن فمن ىو 

 صاحب ىذه الالفات أجمع؟ 

ل الذم صدرت عنو لوحات الجماؿ أجمع؟ من ىو المحسن الذم تفرعت عن من ىو الجمي
إحسانو سبل اإلحساف كلها؟ من ىو العظيم الذم بهر بعظمتو البالائر كاألبالار؟ ىل ىنالك ريبة 
أك شك لدل من عرؼ اهلل سبحانو كتعالى أف الجميل األكحد ىو اهللن كأف المحسن األكحد في 

 الذم ىيمنت عظمتو على البالائر كاألبالار ىو اهلل سبحانو كتعالى؟  الكوف ىو اهللن كأف العظيم
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الجميل يا عباد اهلل ىو ذاؾ الذم أبدع ىذه اللوحات التي جعلها متعة للعين إذ ترلن كجعل منها 
متعة لآلذاف إذ تسمعن كجعل منها متعة لؤلنوؼ إذ تشمن كجعل منها متعة لؤلفواه إذ تتذكؽن ىذا 

يخطئ كيضل ىو الجميل األكحد في الكوف يا عباد اهللن كالمحسن كاحد ال ثاني لو يا عباد اهللن ك 
من يتيو في عالم األسباب فيقف عند األسباب كيرل أنها ىي معين اإلحساف كمنبعون العاقل الذم 
عرؼ اهلل عز كجل ىو ذاؾ الذم يتجاكز الجداكؿ كالسواقي ليقف على المعينن المحسن األكحد 

دما تنتهي ىو اهللن من الذم ينيمك عندما تتمدد على سريرؾ ابتغاء الرقاد؟ من الذم يوقظك عن
حاجتك إلى الرقاد؟ من الذم يطهرؾ من السمـو المختلفة القاتلة إذ تدخل إلى حمامك ثم 

تخرج منو؟ من الذم أكرمك بالماء النمير تتطهر بو كتتخله بو مما يجعلك تشمئز من نفسك؟ 
 من الذم إذا جلست إلى مائدة الطعاـ رأيت ألوانان كأشكاالن من األطعمة قد توفرت لديك؟ ىل

ىي إال ثمرة سماء أمطرت كأرضو أنبتت كأنعاـ سخرىا لك ألبانان كلحوما؟ من العظيم الذم بهرت 
ًميعان قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  عظمتو البالائر كاألبالار؟ }كىمىا قىدىريكا الل وى حىع  قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي جى

[ ن ذلكم ىو الجميلن ذلكم ىو المحسن ٕٔايةكىالس مىاكىاتي مىٍطًوي اته بًيىًميًنًو ]الزمرهلل من ا
 األكحدن ذلكم ىو العظيمن 

إذان من ىو المحبوب الذم ينبغي أف نبحث عنو عندما نهتف بألفاظ الحب؟ من ىو المحبوب 
الذم نلتفت يمينان كشماالن بحثان عنو عندما نحتفل بالحب أيان كانت المناسبة؟ إنو اهلل سبحانو 

بىوي حبون كتعالىن ربما ضل  اإل نسافي كتاه كىو يبحث عن الجميل الذم ينبغي أف يقف عنده لًيػىهى
ربما كقفن كىو يسير في رحلتو بحثان عن المحبوبن ربما كقف أماـ صورو من الجماؿ تستثير 

الغرائزن تستثير الشهوات كاألىواءن كربما كقف ىذا الباحث مليان عند ىذه اللوحات ييخىي لي إليو أنو 
لى مبتغاهن لكن الحقيقة تقوؿ لو ًسر فلف مبتغاؾ أمامكن ال تقف عند ىذه قد كصل إ

االستراحاتن ذاؾ الذم ينبض قلبك حبان لو كبحثان عنون ذلك المجهوؿ الذم تريد أف تالل إليو 
لتمنحو حبك إنو أمامك بعدن اخترؽ الالورن اخترؽ ىذه األشكاؿن ال تستجب لغرائزؾن ال 

بوبك الحقيقي لم يحرمك منهان لم يحرمك من غرائزؾن لكنو أراد تستجب ألىوائكن على أف مح
أف يجعل من رغائبك كشهواتك استراحات على الطريع الموصل إلى اهلل سبحانو كتعالىن من 

 الذم يحب ىذا الباحث عن اهلل عز كجلن ذاؾ الذم يقوؿهلل
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ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىالٍ  ـى كىحىمى ًثيرو ًمم ٍن }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى بىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍم عىلىى كى
[؟ ىل تجدكف ترجمة تنطع بحب الخالع لعبده أبلغ من ىذه الترجمة َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن ]االسراءهلل

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبى  ـى كىحىمى ٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍم يا عباد اهلل؟ }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى
لىٍقنىا تػىٍفًضيبلن ؟ ىو ربك القائلهلل }فىًلذىا سىو يٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي  ًثيرو ًمم ٍن خى عىلىى كى

ساني كلو [ن إذا سويت ىذا المخلوؽ الذم يتمثل فيو ىذا المجتمع اإلنِٗسىاًجًدينى ]الحجرهلل
 }فىًلذىا سىو يٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى(

أم تكريم أجلُّ من أف ينسب اهلل عز كجل ركحنا التي تخفع بين جوانحنا إلى ذاتو العلية؟ ىل  
 ىنالك ما يترجم حب اهلل عز كجل لهذا المخلوؽ أبلغ من ىذا الكبلـ كأبين؟ 

تبادؿ خالقك حبان بحب؟ يحبك أال تحبو؟ يكرمك أال تدين بالوالء لو؟ يعطيكن  يا ابن  دـ أال
يرعاؾن يربيك بتحناف ككد كال تحناف األـ لوليدىان أال تبادؿ ىذا اإللو حبان بحب؟ تعرض عنو ثم 
تجعل من غرائزؾ بديبلن عن ىذا اإللو الذم أحبك؟ تعرض عنو ثم تجعل من ما قد حرمو اهلل عز 

ألنو يشقيك كال يسعدؾن تجعل من ذلك بديبلن عن االصطبلح مع موالؾ كخالقك  كجل عليكن
 سبحانو كتعالى؟

يا عباد اهللن بلغوا ىؤالء اإلخوة الذين ساىركا الليل باألمس مع الحبن يهتفوف بو كيحتفلوف بو ثم 
ذركىم أال إنهم فىس ريكا محبوبهم بغير المحبوب الحقيقين بلغوىم أال يتيهوا في المنعرجاتن ح

يقفوا أماـ اللوحات التي يركنها مشركعة أمامهم على يمين الطريع كيسارهن بلغوىم أف يواصلوا 
السير لياللوا إلى المحبوب الحقيقي الذم فيًطرى اإلنساف على حبون قولوا لهم إف ىذه األشكاؿ 

الذم قاؿ في الجميلة التي تنجذب إليها قلوبهم إنما أضفى الجماؿ عليها خالع الجماؿن ذاؾ 
ب ةن ًمنٍّي كىلًتياٍلنىعى عىلىى عىٍيًني ]طػوهلل من ااية  [ن ّٗمحكم تبيانوهلل }كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى مىحى

المحبوب الذم تىٍجميلي مر ه كصورتو أماـ األبالار من الذم أضفى عليو ىذه السمة؟ إنو أجمل 
أف يالطلحوا مع الجميل األكحد  جميل في الكوفن إنو اهلل سبحانو كتعالىن قولوا إلخوانكم ىؤالء

في الكوفن أف يالطلحوا مع المحسن األكحد في الكوفن أف يالطلحوا مع العظيم الذم بهرت 
عظمتو البالائر كاألبالارن ليالطلحوا معو كلينتهوا عند محراب المحبة لو عندئذو سيذكقوف ألد 

لة اإلنساف في فجاج طعم لمعنى الحب يمكن أف يشعر بو إنساف في ىذه الحياةن لئن طالت رح
الالور كاألشكاؿ التي تجعلنا الغرائز نتخيل أنها كل شيء في الكوفن مهما طالت ىذه الرحلة فلف  
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كل منا يوشك أف يالل إلى المحبوب الحقيقين كل منا يوشك أف يالل إلى المراد كلكن 
شطر األكبر من المطلوب أف نالل قبل فوات األكافن كم ككم رأيتن يا عباد اهللن أناسان أمضوا ال

حياتهم في منعرجات ىذه الدنيا تائهين ضالينن يقفوف أماـ الالور الزائفة للجماؿ مخدكعين 
كلكنهم ساركا كإذا بهم كقفوا أماـ الينبوع الحقيقين كم رأيت من أخذ يستغفر من أيامو السالفة 

نتعرؼ على  كيبكي عمره الذم مضى كيتغنى بمحبوبو الذم عرفو بعد طوؿ تيو كضبلؿن تعالوا
محبوبنا ىذا كنحن في أكؿ الطريعن تعالوا نتعرؼ على موالنا األجل قبل أف ينتهي العمر كتحين 

ساعة االرتحاؿ من ىذه الدنيا إلى تلك الحياة البرزخية التي تنتظرنان إذا تعرفنا على موالنا كخالقنا 
لذم أمرنا بو كابتعدنا عن األجل فبل شك أننا سنالطل  معون كإذا اصطلحنا معو التزمنا النهج ا

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىات ًبعيوهي كىال  المنعرجات التي حذرنا منها ككقفنا ملبين لقولو سبحانوهلل }كىأىف  ىىذى
ا ندين [ن كلنُّٓتػىت ًبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍم كىص اكيٍم بًًو لىعىل كيٍم تػىتػ قيوفى ]األنعاـهلل

للحبن كلوال الحب لما عرفنا موالنا كخالقنان لكن األىم أف نعرؼ من المحبوب كأال نتيو في 
المنعرجاتن كأال نجعل من غرائزنا كأىوائنا ما يخدعنا كيضعنا أماـ الزيف كيقالينا عن الحقائعن 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين .

  

من الخطبة الثاني  عباد اهللن قفوا معي أماـ ىذه ااية التي يتحبب اهلل عز كجل فيها إلى ثلة من  
ا ال ًذينى  مىنيوا مىٍن يػىٍرتىد  ًمٍنكيٍم  عباده كابسطوا أكفكم ضارعين أف يجعلنا منهمن إذ يقوؿهلل }يىا أىيػُّهى

( ن الحظوا ىذا التحبب يا ْٓهيٍم كىييًحبُّونىوي )المائدةهلل من اايةعىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأًتي الل وي ًبقىٍوـو ييًحبػُّ 
عباد اهلل كيف بدأ البياف اإللهي فوضع مرتبة حبو لهم قبل مرتبة حبهم لون ربنا سبحانو كتعالى ىو 
السباؽ إلى عباده بالحبن أسألك اللهم أف تجعلنا من ىؤالء الذين أحببتهم فأحبوؾن أسألك 

في اللوحات الكونية التي مؤلت بها رحاب كونك ىذا كأسألك اللهم أف تعيننا  اللهم أال تحبسنا
على اختراؽ ىذه اللوحات لنقف أماـ مالورىان لنقف أماـ مبدعهان لنقف أماـ الجميل األكحد 

علنا اللهم [ن اجْٓتحت مظلة قولكهلل }فىسىٍوؼى يىٍأًتي الل وي بًقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي ]المائدةهلل من ااية
 ممن أحببتهم فأحبوؾ
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 اٌؼوة..... ال ٠جمٟ ٍِىُٙ اال رٌَّه ثبٌل٠ٓ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ن خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

ل يفيض المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف كتاب اهلل عز كج
بالقوانين كالسنن التي يعامل اهلل عز كجل بها عباده جميعان في ىذه الحياة الدنيان كمن أىم ىذه 
القوانين كالسنن سنتاف اثنتاف ينبغي لكل منهما كالسيما في ىذا العالر أف نتبين همان كأف نكثر 

ن التساؤالت   أما التأمل فيهما فلف في معرفتهما حبلن لكثير من المشكبلت كإجابة عن كثير م
القانوف األكؿ فهو ذلك الذم يقضي بأف أم أمة من األمم إذا نشطت سعيان كراء غاية كبذلت 

الجهد الذم ينبغي أف تبذلو في الوصوؿ إليها كأفرزت في سبيل ذلك الجهد كالعرؽ فلف اهلل عز 
بىت في سبيل كجل قضى بأف يوصل ىذه األمة إلى غايتها كأف يحقع لها ىذا الهدؼ الذم تىعً 

كصولها إليون مؤمنة كانت أك غير مؤمنةن مستقيمة كانت أك منحرفةن ىذا القانوف نقرؤه في  يات  
ا نػيوىؼٍّ  نٍػيىا كىزًينىتػىهى كثيرة من كتاب اهلل عز كجلن من ذلك قولو سبحانوهلل }مىٍن كىافى ييرًيدي اٍلحىيىاةى الدُّ

الىهيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفيهىا [ أم نحقع لهم ثمرات جهودىم في ىذه ُٓال يػيٍبخىسيوفى  ]ىودهلل ًإلىٍيًهٍم أىٍعمى
الحياة الدنيا كال يمكن أف نظلمهم باحتجابهم عن الغاية التي يهدفوف إليهان كمن ذلك قولو 

ٍن نيرًيدي ثيم  جىعىٍلنىا لىوي جى  ٍلنىا لىوي ًفيهىا مىا نىشىاءي ًلمى ا سبحانوهلل }مىٍن كىافى ييرًيدي اٍلعىاًجلىةى عىج  هىن مى يىاٍلبلىى
[ إلى أف قاؿهلل }كيبٌلن نيًمدُّ ىىؤيالًء كىىىؤيالًء ًمٍن عىطىاًء رىبٍّكى كىمىا كىافى ُٖمىٍذميومان مىٍدحيوران  ]االسراءهلل

[   القانوف الثاني في كتاب اهلل عز كجل ىو ذلك الذم ينطع َِعىطىاءي رىبٍّكى مىٍحظيوران ]االسراءهلل
هلل عز كجل الذم يخاطب البارم عز كجل من خبللو عباده بأف أم أمة أصغت إلى بياف ا

كاصبطغت بالبغة العبودية الحقيقية هلل كنفذت الوصايا التي أمرىا اهلل عز كجل بها عن طواعية 
كإخبلص فلف اهلل عز كجل قضى بأف يقفز بها إلى مستول باسع من الحضارة كالدراية كالعلـو 

زان فوؽ السبل كالوسائل التي تتعب في سبيلها األمم كالقوة كالتماسك كالتعاضد كالوحدة قف
األخرلن نقرأ في ذلك قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }مىٍن عىًملى صىاًلحان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه 
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دى الل وي [ كنقرأ في ذلك قولو أيضان سبحانو كتعالىهلل }كىعى ٕٗفػىلىنيٍحًييػىن وي حىيىاةن طىيٍّبىةن ]النحلهلل من ااية
ا اٍستىٍخلىفى ال ًذينى ًمٍن قػىبٍ  ًلًهٍم ال ًذينى  مىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍم أىٍمنان ]ال لىنػ هيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى [   ىما ٓٓنورهلل من اايةكىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍم ًدينػىهيمي ال ًذم اٍرتىضىى لىهيٍم كىلىييبىدٍّ
قانوناف يا عباد اهلل تأملوا فيهما جيدانن ينطبع القانوف األكؿ على أمثلة كثيرة من األمم كالناسن من 
ن إنها تتمتع بميراث كرثتو من  بائها كأجدادىان ميراث  أبرز ىذه األمم المجتمعات الغربية اليـو

يل ذلك السبيل الحضارم مؤسسات حضارم تعبت في سبيل الوصوؿ إليون كم أقامت في سب
كجامعاتن ككم سارت في سبيل ذلك عبر خط  متنوعة مختلفة كاف ال بد أف يمتعها اهلل عز كجل 
بالغاية التي سعت إليها ككاف ال بد لهؤالء أف يرثوا ذلك الميراث حقان لهم.  كينطبع القانوف الثاني 

األمثلة األمة العربية التي كانت قبل أف على كثيرو أيضان من األمم كالجماعاتن من أبرز ىذه 
يشرفها اهلل عز كجل باإلسبلـ مضرب المثل للتخلف كمضرب المثل للجهالة كمضرب المثل 
للضعف كالفرقة فلما اصطبغت بحقيقة العبودية هلل كأصغت السمع جيدان إلى بياف اهلل كألزمت 

 سبحانو كتعالى دكف جهد مما قد بذلتو نفسها بتنفيذ ما أمر كاالبتعاد عما نهى قفز بها قضاء اهلل
األمم األخرل إلى مستول باسع من الحضارة كالعلم بعد الجهل كالتخلفن إلى مستول باسع من 
القوة بعد الضعفن إلى مستول باسع من التعاضد كالوحدة بعد الفرقة كالشتات خبلؿ خمسةو 

عب في سبيل ىذا الهدؼ كأف كعشرين عامانن خبلؿ ربع قرفن لم يكلفها اهلل عز كجل أف تت
تسلك السبل الطويلة التي سلكتها تلك األمم األخرل   ىذا ىو مالداؽ القانوف الثاني كذلك ىو 
مالداؽ القانوف األكؿ يا عباد اهللن ما الفائدة التي ينبغي أف نجنيها من معرفة ىاتين السُّنتين من 

لفائدة األكلى أف علينا أال نستشكل إذا رأينا سنن اهلل التي نقرؤىا في محكم تبيانو يا عباد اهلل؟ ا
ن يتمتع بقوةن ال يقولن قائل ىؤالء كفرة كيف يمتعهم اهلل بما لم  الغرب يتمتع بحضارةن يتمتع بعلـو
نتمتع بو نحن؟ عندما نعلم القانوف األكؿ الذم ذكرتو لكم يذكب ىذا اإلشكاؿ كنعرؼ الجواب 

الىهيٍم ًفيهىا   عنون ىذا ىو عدؿ اهلل في األرضن }مىنٍ  ا نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍم أىٍعمى نٍػيىا كىزًينىتػىهى كىافى ييرًيدي اٍلحىيىاةى الدُّ
[  لكنو قاؿ بعد ذلكهلل }أيكلىًئكى ال ًذينى لىٍيسى لىهيٍم ًفي اٍاًخرىًة ًإال  ُٓكىىيٍم ًفيهىا ال يػيٍبخىسيوفى  ]ىودهلل

انيوا يػىٍعمىليوفى  ]ىودهللالن اري كىحىًب ى مىا صىنػىعيوا ًفيهىا كىبىاًطله مى  [ن إذان ال إشكاؿ في ىذا األمر كما ُٔا كى
ينبغي أف نقف عند ىذه الظاىرة بشيء من التساؤؿ   الفائدة الثانية ىي أف نعلم أف ىذه األمة 
ن في التقنياتن في  العربية التي كاف السُّل م الذم رقى بها إلى سدة الحضارة المتمثلة في العلـو

ماسكن عندما نعلم أف ىذا السلم إنما كاف سلم اإلسبلـ صعد بهم قفزان فوؽ السبل القوةن في الت
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التقليدية المادية األخرل ينبغي أف نعلم تتمة ىذا القانوفن تتمة ىذا القانوف أيها اإلخوة ىي أف 
انن طالما كانت على العهدن  ىذه األمة العربية طالما كانت كفية لهذا السلم الذم رقى بها صيعيدى

طالما كانت ال تزاؿ مالطبغة بذؿ العبودية هلل على شتى المستويات فلف قوتها تظل في إقباؿ دكف 
إدبار كإف المعنى الحضارم الذم تتمتع بو يظل في ازدىارن كلكن فلنعلم أنها إذا تبرمت بهذا 

انت سر  السُّل م الذم رقى بها صعدانن إذا تبرمت باإلسبلـ كالدينن كإذا تمزقت ىويتها التي ك
انبعاثها كقوتهان إذا تمزقت بين تيارات العولمة كالحداثة كالعلمانية كالتجديد كما إلى ذلك فلنعلم 
أف مآؿ ىذه األمة أف تعود إلى ما كانت عليون إف كاف لها ميراث حضارم بذلت في سبيلو عرقان 

إال ما ألـز اهلل عز كجل  تعود إلى ميراثها الحضارم كالغربن كأما إذا لم يكن لها من ىذا الميراث
بو ذاتو العلية اتجاىهان إال ىذا القانوف الذم قضى بو ربنا في حقها فلتعلم إذان أنها ال بد أف ترجع 
إلى الحاؿ التي كانت عليها   ىذه الحقيقة ينبغي أف نتبينها يا عباد اهللن اقرؤكىا في كتاب اهللن 

ية التي تبرمت بهذا السلم الذم رقى بها إلى ىذا اقرؤكا خطاب اهلل ألمم تشبو ىذه األمة العرب
األكج الحضارم عندما يقوؿهلل }ال تػىرٍكيضيوا كىاٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍم لىعىل كيٍم تيٍسأىليوفى  

[ ارجعوا إلى ما كنتم عليون تنكرتم للفضل اإللهي الذم قفز بكم دكف حاجة إلى ُّ]االنبياءهلل
دن تنكرتم لذلك إذان ارجعوا إلى رأسمالكم السابع   عباد اهلل كم ككم تفاعل مع ىذه الحقيقة جه

الربانية أصحاب رسوؿ اهلل كفي مقدمتهم عمر بن الخطاب يـو قاؿ ألبي عبيدة يـو أقبل إلى 
الشاـ كاستقبلو رؤساء كأباطرة الشاـ ىمس في أذنو أف لو أقبل بثوب غير ىذا الثوب كبمظهر 

ثر مناسبة من مظهره قاؿ لوهلل أكه يا أبا عبيدة لو غيرؾ قالها نحن قـو أعزنا اهلل باإلسبلـ فهما أك
طلبنا العزة بغير ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهللن لم نتعب كهؤالءن لم نتعب كأصحاب اإلمبراطورية 

لعالين أنتنكر لذلك بعد الركمانيةن اليونانيةن الفارسيةن لم نبذؿ عرقانن سما بنا اهلل إلى ىذا الشأك ا
أف انتشينان بعد أف طافت برؤكسنا النشوة لهذا الذم أكرمنا اهلل بون كابن خلدكف اقرأكا مقدمتون 
اقرأكا عنواف ذلك الفالل الذم جعلو ىكذا؛ فالله في أف العرب ال يبقي ملكهم إال تمسكه 

يا عباد اهلل   أنا أضرب أخيران  بالدين ألنهم بهذا الدين امتلكوان بهذا الدين نسجوا نسيج الحضارة
المثل لمن يتبـر بالتخلف الذم يعاني منو العرب المسلموف اليـو كلمن يضيع ذرعان باأللع 

الحضارم الذم يراه في الغرب أقوؿهلل أرأيت لو أف رجبلن كريمان شهمان غنيان رأل أسرة فقيرة قد 
األسرة إلى دارو منيفة بازخة كأجرل على  ألقاىا الفقر كالعوز في الشارع فرؽ لها كرحمهان نقل ىذه

أفرادىا جراية من الماؿ كافية كأكرمها كأبقى إكرامو مستمران لهان لما رأت ىذه األسرة كيف أف 
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الواقع قد قفز بها من منتهى العوز إلى أعلى درجات الغنى كالشبع كالقوة كاألمن كالطمأنينة 
ذم امتدت يد ىذا اإلنساف بو إليها فأخذت طافت النشوة برأسها كبعد قليل نسيت الفضل ال

 تتنكر لو بل أخذت تتسامى عليون ما الذم يحدث فيما يقر

ره عقل اإلنساف؟ ال بد أف يأتي ىذا الرجل يطرؽ باب ىذه األسرة كأف يقوؿ لها يبدك أنكم 
ى أصبحتم اليـو بغير حاجةو إلي كيبدك أف غناكم قد سما بكم صعدان فأصبحتم غير محتاجين إل

كاحدو مثلي إذان تفضلوا كاخرجوا من ىذه الدار كعودكا إلى ممتلكاتكم التي تتمتعوف بها كتعتزكف 
بهان ربما قاؿ رب ىذه األسرة كلماذا ال تيٍخًرٍج أصحاب البيوت األخرل الذين يتمتعوف مثلنا 

في سبيل بدكرىم؟ يقوؿ لو في الجوابهلل أكلئك ىم الذين بنوا دكرىمن ىم الذين تعبوا ككدُّكا 
أمنهم كطمأنينتهم أما أنتم فقد فتحتم أعينكم كأنتم في غاية العوز على كجودكم كأنتم في أعلى 

اًكًنكيٍم لىعىل كيٍم تيٍسأىليوفى ]االنبياءهلل [ ُّدرجات القوة }ال تػىرٍكيضيوا كىاٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسى
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ٌؼٍُٙ ٠ؼوػْٛ
 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كرسولو كصفيو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
قضى اهلل سبحانو كتعالى في   المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل

سابع علمو كغيبو أف يخلع اإلنساف ضعيفان كأف يرحل إليو ضعيفان على الرغم من التكريم الذم 
متعو بو كعلى الرغم من أنو عز كجل قد سخر لو معظم ما في السموات كما في األرضن نحن 

ائل عز كجلهلل }ييرًيدي الل وي أىٍف جميعان نقرأ قرار اهلل سبحانو كتعالى ىذا في محكم تبيانو فهو الق
ٍنسىافي ضىًعيفان ]النساءهلل ا الن اسي ِٖييخىفٍّفى عىٍنكيٍم كىخيًلعى اإٍلً [ كىو القائل في محكم تبيانوهلل }يىا أىيػُّهى

ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم كىيىٍأًت بً  ًميدين ًإٍف يىشى [ ُٔخىٍلعو جىًديدو  ]فاطرهللأىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى
[ن كليس المراد بالفقر ىنا الفقر ّٖكىو القائلهلل } كىالل وي اٍلغىًنيُّ كىأىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي   ]محمدهلل من ااية

المالي كلكن المراد بالفقر االحتياج المطلعن خلع اهلل عز كجل اإلنساف محتاجان في كل ما يالبو 
فسو إلى من يعينون فما ىي مظاىر ىذا الضعف التي قضى بها إليو كفي كل ما يريد أف يحققو لن

اهلل سبحانو كتعالى في حع اإلنساف كما الحكمة؟ من مظاىر الضعف أف اهلل عز كجل سل  عليون 
إلى جانب العقل الهادمن رعونات النفسن أىواءىان شهواتها المتنوعة الكثيرةن كمن شأف ذلك أف 

لحع بعقلو أف يتعامل مع الحع كلكن رعونات نفسون أىواءهن يحاكؿ اإلنساف كقد ىيًدمى إلى ا
شهواتو كل ذلك يالده عن تنفيذ ما قد قرره لو عقلون من مظاىر ىذا الضعف الشيطاف الذم 

قضى اهلل عز كجل أف ييسىل  ى على اإلنساف يوسوس إليو في فكره كنفسون كصدؽ رسوؿ اهلل صلى 
الشيخاف من حديث أنسهلل )إف الشيطاف يجرم من ابن  دـ  اهلل عليو كسلم القائل فيما اتفع عليو

[ن من ٔمجرل الدـ  كصدؽ اهلل القائلهلل }ًإف  الش ٍيطىافى لىكيٍم عىديكٌّ فىات ًخذيكهي عىديٌكان  ]فاطرهلل من ااية
مظاىر ىذا الضعف االبتبلءات الكثيرة التي تحي  باإلنساف من حولو من قريب أك بعيدن كصدؽ 

نىةن  ]االنبياءهلل من اايةاهلل عز كجل  ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍم بًالش رٍّ كىاٍلخى لىويف  ًفي أىٍموىاًلكيٍم ّٓالقائلهلل }كىنػىبػٍ { }لىتيبػٍ
ًثيران   ] ؿ عمرافهلل كىأىنٍػفيًسكيٍم كىلىتىٍسمىعين  ًمنى ال ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىًمنى ال ًذينى أىٍشرىكيوا أىذلن كى
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ليوىن كيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اٍلخىٍوًؼ كىاٍلجيوًع كىنػىٍقهو ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالث مىرىاًت  ُٖٔمن ااية [ }كىلىنىبػٍ
[ ىذه ىي مظاىر الضعف الذم ابتلى اهلل سبحانو كتعالى بو اإلنسافن ُٓٓ]البقرةهلل من ااية

ٍلتىًني  ىذه التبعات من مظاىر الضعف كأنت ربٍّيى ككأني يا عباد اهلل ببعضو منكم يقوؿهلل فيا رب حم 
ا ال ًذينى  مىنيوا اتػ قيوا الل وى حىع  تػيقىاتًًو كىال تىميوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى ] ؿ  القائلهلل }يىا أىيػُّهى

ٍلتىًني كل ىذه التبعات من الضعف؟ أنى َُِعمرافهلل [ن كيف السبيل إلى أف أنفٍّذى أمرؾ كقد حم 
أتحرر من ىذه القيود التي ابتليتي بها ألنفذ أمرؾ الالاـر }اتػ قيوا الل وى حىع  تػيقىاتًًو ؟ لكأف لي أف 

فيكم من يسأؿ ىذا السؤاؿ يا عباد اهلل كلكن الجواب سرعاف ما يأتيو من لدف اإللو الذم قضى 
لىى الل ًو ًإنٍّي لىكيٍم بهذا الضعف في حع اإلنسافن يأتي الجواب من لدف رب العزة قائبلنهلل }فىًفرُّكا إً 

[ن يأتي الجواب من لدف رب العزة سبحانو كتعالى قائبلنهلل }كىمىا ًَٓمٍنوي نىًذيره ميًبينه  ]الذرياتهلل
ا بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىعىل هيٍم يىض ر عيوفى  ]ألع يأتي [ن ْٗراؼهللأىٍرسىٍلنىا ًفي قػىٍريىةو ًمٍن نىًبيٍّ ًإال  أىخىٍذنىا أىٍىلىهى

ٍلنىا ًإلىى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء  الجواب من لدف رب العزة قائبلنهلل }كىلىقىٍد أىٍرسى
اءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوا  ]األنعاـهلل من ااية [ن ىذه ىي الحكمة يا ّْلىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ جى

ن أف اهلل ابتلى اإلنساف بهذا الضعفن جعلو محتاجان إلى من يعينون رك بى فيو العوامل عباد اهلل م
الكثيرة التي تقاليو عن انقياده للعقل المبالر من أجل أف يقف أماـ مر ة ذاتو فيعلم أنو عبد 

مملوؾ ليس حران يملك زماـ أمره بيدهن إنو مملوؾ لمن خلقو فسواه فعدلو في أم صورة ما شاء 
ون إنو العبد الذم ال يأتى منو شيءن كما ىي كظيفة العبد يا عباد اهلل؟ كظيفة العبد أف يرحل إلى ركب

اهللن كظيفة العبد عندما يجد ىذه األثقاؿ التي تراكمت عليون مظاىر ىذا الضعفن يتجو إلى اهلل 
ن يتجلبب بجلباب [ن يلتجئ إلى اهللَٓمنقادان ألمره }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو  ]الذرياتهلل من ااية

االنكسار كالعبودية هلل سبحانو كتعالى كعندئذو يكوف قد حقع معنى العبودية في ذاتون كبهذا العمل 
يالل اإلنساف إلى اهللن كمن أجل ىذا ميػ زى اهلل اإلنساف حتى عن المبلئكةن }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي 

ن أجل إف اهلل عز كجل رك بى بين جوانحي نفسان أمارةن بالسوءن [َٓلىكيٍم ًمٍنوي نىًذيره ميًبينه  ]الذرياتهلل
غرس في نفسي رعونات متنوعة كثيرة كلكن ما أيسر أف أتخله منها إف أنا كقفت أماـ باب اهلل 

ملتجئان متضرعان متذلبلن أقوؿ لوهلل أم رب حرٍٍّرني من ىذه التبعاتن أريد أف أطيعك كلكن ال قبل لي 
ي لطاعتكن يبتليني اهلل عز كجل بالمالائب المتنوعةن يسل  علي  األعداء من بذلك إف لم توفٍقنً 

ٍيًل   ىنا كىناؾ كيأمرني اهلل أف أتخذ األسباب }كىأىًعدُّكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيو ةو كىًمٍن رًبىاًط اٍلخى
جأ إلى اهللن أف [ نعمن كلكنو يأمرني قبل ذلك كمع ذلك كبعد ذلك أف ألَٔ]ألنفاؿهلل من ااية
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أتضرع إلى اهللن أف أتبتل على باب اهللن }ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىنٍّي ميًمدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى 
[ن إذ أداة تعليل }ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم ن تلك ىي ٗاٍلمىبلًئكىًة ميٍرًدًفينى  ]ألنفاؿهلل

مة يا عباد اهلل من أف اهلل عز كجل قضى في سابع علمو كغيبو أف يبتليى اإلنساف بألواف من الحك
الضعف تتجلى من فرقو إلى قدمو ليسوقو ذلك إلى مر ة الذات فيقف أماـ مر ة ذاتو يتعرؼ على 
ىويتون ىو عبد مملوؾ هلل عز كجل كمن ثم يلجأ إلى اهلل لكي يحرره من  صار ىذا الضعفن كال 

مكن أف يلتجئ إلى اهلل بالدؽ كيستمر على ىذه الحاؿ إال كيأتيو نداء اهلل قائبلن لبيكن إف لم ي
يسمعها بأذنو يسمعها باستجابة اهلل سبحانو كتعالى لتضرعو كدعائون عباد اهللن مالائبنا كثيرة 

الائب؟  كاالبتبلءات التي ابتلى اهلل عز كجل بها المسلمين كثيرة جدان فكيف نتحرر من ىذه الم
كيف السبيل إلى أف نتغلب عليها؟ أمرىنىا اهلل عز كجل أف نيسىخٍّرى األسباب التي سخرىا لنان ما 

سخرىا لنا إلى لنستعملهان لكنها كالجسد الذم إف فرىغى منو الركح لم يتأتى منو شيءن الذم ينالر 
اهلل سبحانو كتعالىن األمة التجاؤىا إلى اهللن الذم يحقع لؤلمة القوة كالعزة تضرعها على باب 

هي منكسرانن ما  الذم يحررىا من كل مظاىر الضعف أف يرحل بهويتو إلى باب اهلل عز كجل كيدعوى
من أمةو استعملت ىذا المفتاح إال كارتقت من خبلؿ مدارج الرقي إلى أعلى سدة القوة كالعزة 

ظ ابن كثير عن عقبة بن كالنالر كالوحدةن عباد اهللن أضعكم أماـ ىذا المشهد الذم يركيو الحاف
نافع رضي اهلل عنون مضى بثلة من أصحابو دعاةن إلى اهلل إلى شماؿ أفريقيةن كلما كصل إلى األرض 
التي بيًنيىٍت عليها مدينة القيركاف نظر فوجد أنها مجموعة سباخن مجموعة غابات حيًشيىٍت بأنواع من 

راتيجي الذم ينبغي أف تشاد عليو مدينة السباع الضاريةن ككجد أف ذلك المكاف ىو المكاف االست
كتكوف منطلقان للدعوة إلى اهلل كالتعريف بدين اهلل فماذا فعل عقبة؟ جمع البقية الباقية من 

أصحاب رسوؿ اهلل الذين كانوا معو ككانوا خمسة عشر رجبل كأخذكا يتضرعوف إلى اهلل من الالباح 
ة كالحيايا كالعقارب كما إلى ذلك ككقف عقبة إلى المساء أف يطهر ىذه األرض من السباع الضاري

يخاطب ىذه السباع قائبلنهلل أيتها السباع لقد جئنا لنؤدم رسالة اهلل سبحانو كتعالى كلنحملها إلى 
عباد اهلل عز كجل فهبل يسرتم لنا سبيبلن إلى ذلك كانتقلتم من ىذه البقعة إلى حيث تشاؤكا؟ كفي 

بهذه السباع كىي تحمل صغارىا ترحل عن ىذا المكاف بعيدان  الالباح من اليـو الثاني فوجئ الناس
بعيدانن مشهد من عشرات المشاىد يا عباد اهلل يوض  لنا أف بين الضعف الذم ابتلى اهلل بو 

اإلنساف كبين القوة العظمى التي تنتظره شيءه كاحد؛ صدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجلن كإذا قلنا 
ىذا االلتجاء عامان يشمل كل من كقف أماـ مر ة ذاتو فعرؼ أنو صدؽ االلتجاء فينبغي أف يكوف 
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عبدن ال يعلو قـو عن قـو كال تعلو فئة عن فئة في ذلكن الكل ينبغي أف يتضرعوا إلى اهللن عباد 
اهللن في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية قالوا إف الوكالة تجوز في العقود المختلفة المتنوعة توكل من 

قود الرضائية كلكن ىل يجوز أف أككل زيدان من الناس بااللتجاء إلى اهلل عني؟ تشاء في عقد من الع
ىل يجوز أك أككل شخالان صديقان مثلي أك فوقي أك دكني أقوؿ لو اذىب فالتجئ عني إلى اهلل 

سبحانو كتعالى ليكشف عنا السوء؟ ال يا عباد اهللن االلتجاء إلى اهلل ثمرة ىوية ككل من كاف يتمتع 
لعبودية هلل عز كجل ينبغي أف تتجلى أصداء ىذه العبودية في كيانو تضرعانن التجاءن إلى اهلل بهوية ا

عز كجلن لو كاف في الناس من كاف قد استثني من ىذا العمـو الشامل لكاف رسوؿ اهلل أكلى 
ن إنو النبي المحبوب إلى مواله كخالقون كمع ذلك فقد   كاف الناس باالستثناءن إنو اإلنساف المعالـو

سيد المتضرعينن كاف سيد المستغيثينن عباد اهلل األعداء كثر كاالبتبلءات كثيرة كلكن بيننا كبين 
االنتالار على أنفسنا كعلى األعداء الذين ىم من حولنا من قريب أك بعيد شيءه كاحدن صدؽ 

[ن ًَٓمٍنوي نىًذيره ميًبينه  ]الذرياتهلل االلتجاء إلى اهلل كاالنقياد ألمره القائلهلل }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيمٍ 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 أؽجٟٛٔ ٌؾت هللا ا٠بٞ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

يـو الدينن كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد

 

فيا عباد اهلل  في فالل الربيع من كل عاـ تنتشي النفس اإلنسانية لعودة الخضرة يانعة زاىية  
كيًسيىٍت بها األشجار من جديدن كتنتشي لعبع الوركد كالزىور كالرياحين تنبعث في اافاؽ من 

ىي الطبيعة اإلنسانية التي ال شذكذ فيهان كفي شهر ربيع األنور تنتشي األركاح جديدن تلك 
كتنتشي القلوب لعودة الذكرلن لعودة ذكرل مولد حبيبنا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن 
كتهتاج بين الجوان  مشاعر الشوؽ إليو كمشاعر الحنين إلى رؤيتون كتهتاج المشاعر نشوةن بسبب 

كف التي امتدت بيننا كبينو فحيل بيننا كبين أف تكتحل عيوننا بمر هن ىذه مشاعر حواجز القر 
إنسانية ال مرد لها كال مجاؿ للنقاش فيهان كلعلكم تعلموف يا عباد اهلل أف اإليماف باهلل سبحانو 
جل كتعالى يتوقف على ركنين اثنين ال غنى عنهمان أما الركن األكؿ فهو اليقين العقبلني باهلل عز ك 
كرسلو ككتبو كاليـو ااخر كأما الركن الثاني فهي المحبة إذ تهيمن على الفؤاد هلل عز كجل أكالن 

كمن ثم لرسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ثانيانن أما الدليل على محبة اهلل عز كجل كأنها أحد 
ادان الركنين اللذين ال غنى عنهما فقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىًمنى الن اًس مى  ٍن يػىت ًخذي ًمٍن ديكًف الل ًو أىٍندى

ن كأما حب المالطفى  ُٓٔييًحبُّونػىهيٍم كىحيبٍّ الل ًو كىال ًذينى  مىنيوا أىشىدُّ حيٌبان ًلل ًو{ ]البقرةهلل من ااية
صلى اهلل عليو كسلم فدليل ذلك قوؿ رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه الترمذم كالحاكم 

من حديث عبد اهلل بن عباس )أحبوا اهلل لما يغذككم بو من نعمو كأحبوني  على شرط الشيخين
لحب اهلل إيام ن كإنما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذا الكبلـ تبليغان ألمرو حم لو اهلل عز 
كجل إياه كلم يقلو إعجابان بنفسو كاستكبارانن حاشى هلل ذلكن ىذه المحبة يا عباد اهلل البد أف 
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ثير بين الجوان  مشاعر الذكرل كلما اىتاجت عواملها أماـ المشاعر اإلنسانيةن كعوامل تست
الذكرل ليست محالورة في ذكرل كالدة رسوؿ اهلل بل ما أكثر المنبهات كالمذكرات التي تشد 
العاطفة اإلنسانية المؤمنة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالحنين كالحبن قالوا إف أصحاب 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يكونوا يحتفوف بذكراه بعد كفاتون قاؿ في الناس قائل ىذا رسوؿ 
الكبلـن من ذا الذم قاؿ ذلك؟ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كانوا أشد الناس 

انجذابان إلى ذكراه بعد كفاتون ما منهم من كاحد مر  على شجرة عىًلمى أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
لم ناـ في ظلها أك صلى ركعتين عندىا إال كاستبد بو الحنين إلى رسوؿ اهلل لمرأل ىذه الشجرة كس

كلربما تمدد فناـ في المكاف الذم ناـ فيو رسوؿ اهلل كلربما كقف فاللى في المكاف الذم صلى 
من  فيو رسوؿ اهللن كما من كاحد كقف على مكافو كقف عنده رسوؿ اهلل ذاىبان إلى غزكو أك  يبان 

غزك إال كىي جى ذلك المكاف ذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بين جوانحون بل إف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم ىو سيد من ألهبت بين جوانحو مشاعر الذكريات المقدسةن أال تعلموف أنو 

أمامو الجبل  صلى اهلل عليو كسلم عندما قفل عائدان من غزكة تبوؾ كالحت أمامو طيبة ببيوتها كالح
األشم أحد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم كقد اىتاجت مشاعر الذكرل كالحنين بين جوانحوهلل )ىذه 
طابة كىذا أحد جبل يحبنا كنحبو ن ىل قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ىذا الكبلـ إال 

ألف سفحو  ترجمانان لشوؽو استبد بو إلى ذكرل يـو أحد! ىل قاؿ ىذا الكبلـ متغزالن بجبل أحد إال
يحتضن شهداء غزكة أحد! قاؿ قائلوف أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لم يكونوا يعرفوف 

إحياء الذكرياتن أين ىذا الكبلـ الشارد عن الحقيقة كالواقع من الواقع التاريخي الذم ال يجهلو 
ابون بل من كانت لو ثقافة ما بل معرفة ما بسيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسيرة أصح

العبادات يا عباد اهلل أك جلها إنما ىي إحياء لذكرياتن الطواؼ الذم أمر اهلل عز كجل بو عباده 
ًإٍذ يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي  إنما ىو إحياء لذكرل خليل اهلل إبراىيم إذا أقاـ بنياف البيت مع ابنو إسماعيل }كى

ًإٍسمىاًعيلي رىبػ نىا تػى  [ن كىل صبلة ُِٕقىب ٍل ًمن ا ًإن كى أىٍنتى الس ًميعي اٍلعىًليمي  ]البقرةهللاٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كى
الركعتين عند المقاـ إال إحياء لذكرل مقاـ سيدنا إبراىيمن كىل السعي الذم تسعونو بين الالفا 
ل ةى كالمركة إال إحياء لذكرل زكجة سيدنا إبراىيم كىي تنتقل من ىنا كىناؾ بحثان عن ماء تػيٍركم بو غي 
ابنها الالغير! الذكريات ثمرة لحبن الذكريات عبع يفوح من رائحة الحبن فمن اىتاجت بين 
جوانحو محبة اهلل عز كجل كمن ثم محبة رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم البد أف تفوح رائحة 

الذكريات ألدنى مناسبةن إف لمناسبة مولده أك لمناسبة ىجرتو أك لمرأل أثرو من  ثارهن ذلك ىو 
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طع الحبن كمنطع الحب انفعاؿ قسرم كليس فعبلن اختياران يا عباد اهللن لعل فينا من يقوؿ من
فكيف السبيل إلى أف أطرد محبة األغيارن الدنيا كالشهوات كاألىواءن التي ىيمنت على قلبي 
كمشاعرم ألستقبل بمشاعرم محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأقوؿ في الجوابهلل األمر 

عباد اهللن أال تؤمنوف بأف الحب مبادلة ما بين قلب كقلب؟ إذا أحبك زيد من الناس يسير يا 
كعلمت يقينان أنو يحبك أال تبادلو حبان بحب؟ ليس لك اختيار في ىذان أما علمتم أف رسوؿ اهلل 
بو صلى اهلل عليو كسلم أحبكم يا عباد اهلل؟ أجلن أال تعلموف أننا كقد شرفنا اهلل عز كجل باإليماف 
كشرفنا اهلل بحب رسولو كشرفنا اهلل باإليماف برسولو صلى اهلل عليو كسلم كأنو جعلنا من أمتون أال 
تعلموف أنو صلى اهلل عليو كسلم قد استبد بو الحنين إليكم كعبػ رى عن اشتياقو الشديد إليكم؟ ركل 

لبقيع فسلم على أىل اإلماـ مالك في موطئو أف رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم خرج قبيل كفاتو إلى ا
البقيع ثم قاؿن كحولو ثلة من أصحابوهلل كددت لو أني رأيت إخواننا فقاؿ لو أحد أصحابو ألسنا 
إخوانك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل بل أنتم أصحابي كإخواني أكلئك الذين لم يلحقوا بعد كسأكوف فرطان 

يا رسوؿ اهلل؟ كيف  لهم على الحوضن أم سأستقبلهم على الحوضن قاؿ قائل منهمهلل أك تعرفهم
تعرؼ من لم ترىم؟ قاؿ أرأيتم لو أف رجبلن لو خيوؿ غرٌّ محجلة بين خيوؿ دىم بهمن أم سوداءن 
أفكاف يعرفها؟ قالواهلل نعم قاؿهلل فأنا أعرفهم غر ان محجلين من  ثار الوضوءن عندما تعلموف يا عباد 

إلى اهلل قد اشتاؽ إليكم كعبػ رى عن  اهلل أف محمدان صلى اهلل عليو كسلم خاتم النبيين كأحب الرسل
تحنانو إليكم أفبل تبادلونو حبان بحب؟ ال يمكن لئلنساف أف يكوف صاحب اختيار في ىذان 

الرسوؿ الذم يقوؿ كددت لو أني رأيت إخواننان ىذا الكبلـ عندما يقرع سمعي البد أف تتفجر 
السبيلن بل ىو أقالر سبيل إلى أف بين جوانحي مشاعر الشوؽ إليون مشاعر الحنين إليون ىذا ىو 

نطرد محبة الدنيان محبة األغيار من بين جوانحنا لنستقبل بهذا القلب الذم ىو كعاء مقدس 
محبة اهلل عز كجل كمن ثم محبة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن على أف انفعاؿ القلب 

غاية كليس غاية بحد ذاتهان إف  بالذكرل كانفعاؿ المشاعر بالحنين ينبغي أف نعلم أنو كسيلة إلى
الحبن حب اهلل عز كجل كحب رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كسيلة نتخذىا لتضميد 
جراحاتنان لعبلج مشكبلتنان لتحطيم السدكد القائمة بيننا كبين موالنا سبحانو كتعالىن فمن 

رأيتم إلى الذم يريد أف يقـو استعمل الوسيلة أداة لغاية كانت قدسية الوسيلة من قدسية الغايةن أ
من الليل فيتهجد كىو ال يستطيع أف يغالب رقاده باليقظة يضع عند رأسو منبهانن عندما يوقظو 
المنبو فينهض للوقوؼ بين يديو أنعم بهذا المنبو سبيبلن إلى تلك الغاية القدسيةن كلكن إذا اتخذ 
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د فيرقد فلف ىذا المنبو أصب  عبثان من العبث ىذا المنبو غايةن بحد ذاتها يوقظو المنبو فيسكتو ليعو 
كقد انقطع عن غايتو التي اتًُّخذى من أجلهان الحب كذلكن الذكريات التي تهتاج بين جوانحنا 

فنتفاعل معها كذلكن عباد اهلل أنتم تعلموف أف حياتنا االجتماعية كاالقتالادية كاألخبلقية كالدينية 
الرامية من بعيد كمن قريب إلى اإليقاع بنا دينيانن  قد فاضت بالمشكبلت المختلفة كالخط 

أخبلقيانن اقتالاديانن اجتماعيان كثيرة متنوعة متعددة فما الخبلص من ىذه المشكبلت؟ بكلمة 
كاحدة أقوؿ لكمهلل البوابة الكبرل التي ينبغي أف نجتازىا إلى حل ىذه المشكبلت بعد اإليماف 

إذا فاضت محبة اهلل كمن ثم محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل العقبلني باهلل عز كجل إنما ىو الحبن 
عليو كسلم بين الجوان  طردت ىذه المحبة الرعوناتن طردت العالبياتن طردت االستكبارن 
طردت األثػىرىة كجعلت ىؤالء المحبين هلل كمن ثم لرسولو يقفوف تحت مظلة قوؿ اهلل عز كجلهلل 

ةه فىأىٍصًلحي  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [ كمن ثم يجدكف أنفسهم َُوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم  ]الحجراتهلل من ااية}ًإن مى
قد تجاكزكا ىذه البوابة القدسية الكبرل إلى بوابة متفرعة عنها ىي بوابة األخوة في اهلل سبحانو 

 كتعالىن 

الرعونات كالخبلفات كأسباب الشقاؽ التي تثور ما بين فئات األمة اإلسبلمية كالعربية الواحدةن  
كل ذلك يذكب كينمحي في ضراـ ىذا الحب هلل كرسولو كمن ثم في ضراـ األخوة التي يسرم 
نسبها بين عباد اهلل المؤمنين جميعانن فلذا تحقع لحمة األخوة كانتهت عوامل الشقاؽ كذابت 
كزالت إلى غير رجعة تفجرت من خبلؿ ذلك القوة كأسبابها كحيلٍّت المشكبلت كلها كتغلبت 

ائر الخط  الرامية إلى اإليقاع بهان ىذا ىو العبلجن إنو عبلج قريب يا عباد اهلل ماثل األمة على س
أمامكمن موضوع على مقربة من أيديكم علم ذلك من علم كجهل ذلك من جهلن كليت أف قادة 

األمة العربية كاإلسبلمية يعلموف ىذه الحقيقة كيجتازكف إلى حل مشكبلتهم بوابة الحب هلل 
ثم بوابة األخوة في اهلل سبحانو كتعالى ثانيان كإذا بالمشكبلت كلها قد حيلٍٍّتن كإذا  كرسولو أكالن 

امىكيٍم   بالواقع الذم كعدنا بو اهلل سبحانو كتعالى إذ قاؿهلل }ًإٍف تػىٍناليريكا الل وى يػىٍناليرٍكيٍم كىيػيثىبٍٍّت أىٍقدى
لي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى [ قد غدا حقيقة ماثلة أماـ أبالارنان أقوؿ قو ٕ]محمدهلل من ااية

 أف يجعلنا ممن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 االٔزظبه ٌإلٍالَ....ٍج١ٍٗ ٚأكٚارٗ.

 

"الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف من سنن اهلل الماضية في 
ىذا الكوف الالراع المستمر بين الحع كالباطلن إنو صراع مستمر ال يهدأ ما توالى الليل كالنهار 

 األرض كما عليهان كما داـ في الناس أناس يستجيبوف لوحي عقولهم ك خركف إلى أف يرث اهلل
يستجيبوف لنداء رعوناتهم كأىوائهم إذان ال بد أف يظل الالراع بين الحع كالباطل مستمرانن كلكن 
اهلل عز كجل الذم شاء أف يمضي ىذه السنة في كونو قضى كقرر في محكم تبيانو أف الباطل 

خيران أف يزكؿ كيندثرن كصدؽ اهلل عز كجل القائل في محكم تبيانوهلل }كىقيٍل جىاءى مهما جاؿ ال بد أ
[.  كصدؽ اهلل عز كجل القائل في محكم ُٖاٍلحىعُّ كىزىىىعى اٍلبىاًطلي ًإف  اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقان  ]االسراءهلل
[ن أقوؿ لكم ُٖىيوى زىاًىعه  ]االنبياءهلل من اايةتبيانو }بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٍلحىعٍّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًلذىا 

أكا إف سمعتم أف ىنالك عىودان إلى  ىذا يا عباد اهلل أذكركم بهذه السنة الربانية لكي ال تػيفىاجى
التطاكؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم عن طريع تلك األقبلـ التي كانت تبث 

ن ينبغي أال تفاجىأكان إنها صورة من سمومها كالتي عادت اليـو إلى بث نقي ع  خر من ىذه السمـو
صور السنن الماضية كالتي قضى بها اهلل عز كجل صراعان بين الحع كالباطلن ككلما رأينا صورة من 

صور ىذا الالراع ينبغي أف نتذكر قرار اهلل القاضي بأف يمحع الحعُّ الباطلى مهما تطاكؿ أمد 
ني يا عباد اهلل أؤكد لكم أنها خطة كيدية تتمثل في مرحلتين اثنتينن الباطل كمهما جاؿ جولتون كإن

أكالىما مرحلة االستفزاز كاستثارة المشاعر الوجدانية لدل المسلمين لدفعهم إلى الالياح 
كلدفعهم إلى الثأر كركح االنتقاـ كلحملهم على أعماؿ التخريب كالتحريع كالنهب كالقتل إف 

ف المرحلتاف الهدؼ العظيم الخطير الذم يرمي إليو أكلئك الكائدكف استطاعوان كبذلك تحقع ىاتا
لئلسبلـن الحاقدكف عليو الثائركف على انتشاره في ربوع الغرب كالشرؽ كلهان ينبغي أف نكوف على 
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بينة من ىذا الذم أقولو لكم يا عباد اهللن إنها مكيدةن مرة أخرل أقوؿن تتمثل في مرحلتين اثنتين؛ 
 لى االستثارة للدفع إلى الشغب كاألعماؿ التخريبية ك.. ك...المرحلة األك 

 

إلى  خر ما تعلموف كمن ثىم  إلى شغل الناس المسلمين عن تحقيع ذكاتهمن عن مراجعة ىوياتهمن 
عن النهوض برسالتهم اإلسبلميةن يرمي إلى بعدىم عن ىذه المهمة كشغلهم بهذا الذم ال طائل 

مشاعر التخلف الذم يعاني منو المسلموف ما يعانونو في ىذا من كرائو كإنما ىو تعويض عن 
العالرن أريد أف أعلم كأف تعلموا جميعان أف االنتالار لئلسبلـ ال يتمثل في حركة مفاجئةن في يقظة 
بعد رقدة متطاكلةن في يقظة تتمثل في صراخ في الشوارعن في ىتافاتن في تخريبن حتى في 

كن أف تتحقع بمثل ىذه اليقظة المفاجئة بعد ذلك الرقاد الطويلن مقاطعةن اليقظة اإلسبلمية ال يم
اليقظة اإلسبلمية كاالنتالار لدين اهلل سبحانو كتعالى إنما يتمثبلف في أف يلتفت المسلموف 

كالسيما قادة المسلمين إلى كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم التي يقوؿ فيها فيما 
من حديث النعماف بن بشيرهلل )المؤمنوف في توادىم كتراحمهم كتعاطفهم   ركاه مسلم كاإلماـ أحمد

كالجسد الواحد إف اشتكى منو عضوه تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى ن االنتالار لئلسبلـ 
يتجلى في أف يػيٍقًبلى قادة المسلمين إلى ىذا الذم يقولو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  فيتأكىوف 

نػزؿ بلخوانهمن يتأكىوف للقتل الذم يستحر بلخوانهم كيعبركف عن ىذا التأكه للمالائب التي ت
بالعمل الجادن بالتضامنن االنتالار لئلسبلـ ال يتمثل في اإلعراض عن ىذه الوصية النبوية التي 
كصانا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  بل خاطب بها قادة المسلمين قبل أف يخاطب بها 

ار لئلسبلـ ال يتمثل في اإلعراض عن ىذه الوصية القدسية كإخضاع الرأس بدالن عامتهمن االنتال
عن ذلك للعدك الذم يمضي في تمزيقو للحقوؽ كالذم يمضي في قضائو على الحياة البريئة 

كالذم يمضي في إشباع كيانو للنػزكات كاألحقاد المستحرة بين جوانون االنتالار لئلسبلـ ال يتمثل 
من بعض ىؤالء القادة كإخوانهم يستحر بهم القتل كالعدك ماضو في تقطيع صلة في يقظة مفاجئة 

القربى مما بينهم كىم لذلك التخطي  خاضعوف كبرؤكسهم لهذه المكيدة يطأطئوفن االنتالار 
لئلسبلـ يا عباد اهلل إنما يتمثل في أف ينهض األمين العاـ لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بتنفيذ ما تم 

في أكثر من قمة إسبلمية مر ٍتن يتمثل في أف يقدـ على تنفيذ ما تم االتفاؽ عليو من  االتفاؽ عليو
استحداث قناة فضائية إسبلمية ال تنتمي لدكلة ما كإنما تنتمي لهذه المنظمة اإلسبلمية تتجو إلى 
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الغرب بلغاتو شتى تعرفهم باإلسبلـن تبين لهم حقيقة اإلسبلـن توض  لهم عن طريع موازين 
ائع علمية تاريخ الحضارة اإلسبلميةن ىكذا يكوف االنتالار لئلسبلـن كعندما يتم ىذا ما ينبغي كحق

أف نشغل أنفسنا بتلك األقبلـ السخيفة التي ترسم ما تريد أف ترسمن ما ينبغي أف نشغل أكقاتنا 
من ذلك الغالية الثمينة بالرجوع إلى ىؤالء بقاؿو كقيل كال بمسيرات كال نحو ذلك فالوقت أسرع 

بل لسوؼ نجد أنفسنا أماـ مالداؽ المثل العربي القائلهلل الكبلب تعوم كالقافلة تسير كلكن 
فلنعلم يا عباد اهلل أف ىذا االستخفاؼ الذم تسمعوف عودان إليو في بعض الالحف األجنبية ىو 

يقة في حقيقتو ليس استخفافان برسوؿ اهلل كال تطاكالن على سيرتو كحياتو ق  إنما ىو في الحق
استخفاؼ بما  ؿ إليو أمر المسلمينن إنما ىو باستخفاؼ بالحالة التي يندل لها الجبين من كاقع 
المسلمين ال سيما كثير من قادة المسلمينن متى يا عباد اهللن متى يالحو النائم؟ متى يستيقظ 

كم في السادر؟ متى تهتاج الكرامة؟ كقد علمتم سلسلة ىذه االعتداءات التي تستحر على إخوان
فلسطينن علمتم الخط  المتسلسلة الرابية الرامية إلى القضاء على كينونة ىذه األمةن الرامية إلى 
القضاء على حضارة ىذه األمة كمع ذلك فلننا نلتفت يمينان ثم نعود فنلتفت شماالن فبل نجد في 

حولت إلى قدسية أكثر األحياف إال من يطأطئ الرأس لهذه المكائد لماذا؟ ألف القدسية الكبرل ت
حراسة للكراسين تحولت إلى قدسية رعاية للذات كللنفسن كما أصدؽ ما قالو الشاعر العربي 

 تجسيدان لهذا الواقع الذم نقوؿ  دع المكاـر ال ترحل لبغيتها

 

كاقعد فلنك أنت الطاعم الكاس  عباد اهلل أرجوا من نفسي أكالن كمنكم ثانيان كمن قادة المسلمين 
الثان أف توقظهم ىذه المكائد المتوالية كأف يتبينوا النهاية التي ىم كنحن راحلوف إليها من حولنا ث

كأف يقفوا مليان أماـ مر ة الذاتن نحن اليـو نعيش فوؽ األرض كغدان سنكوف في باطنهان الملك 
؟ زائلن األمواؿ تتبخر كتزكؿن القدرات كنشوة اللذائذ تتبددن ما الذم يبقى في رحلتك إلى اهلل

يبقى ما قد قدمتو لربكن ما قد حققتو ألمتكن ىذا ىو الذم يبقىن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف 
يجعل من صمود ىذه الدكلة عبرة للمعتبرينن كأسأؿ اهلل عز كجل أف يرزقنا الثبات على النهج 

عالى في الذم يرضيو كأف يكرمنا بأف نتقدـ خطوة إثر خطوة إثر خطوة إلى ما يرضي اهلل سبحانو كت
نفوسنان خيره من ىذه المسيرات التي سمعنا أنباءىان كلربما سارت عدكاىا إلى كثير من الببلد 
األخرلن خيره من ىذه المسيرات التي ال تجدم شيئان أف يعود المسلموف كقادتهم في المقدمة 
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 صلى اهلل إلى اصطبلحو جديد مع اهلل سبحانو كتعالىن أف يعودكا فينفذكا كصية حبيبنا رسوؿ اهلل
عليو كسلمهلل  )المؤمنوف في توادىم كتراحمهم كتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ن ىكذا يقوؿ رسوؿ 

صلى اهلل عليو كسلم ن اليقظة اإلسبلمية التي تهيب بنا أف نعود فنالطل  مع اهلل تقتضي أقل 
فو اإلسبلـ المراتب أف يكوف ىنالك صوت لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي يحاكر العالم الغربين يعر 

بهدكءن يبين لو حقائع اإلسبلـن يبين لو أف ىذا القر ف ال يأتيو باطلن يضع الغرب أماـ حقيقة 
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  كيمزؽ األغشية الزائفة الكاذبة التي تمتد سحبان على كجو 

بهان أسأؿ  الحقيقة اإلسبلميةن ىكذا ينبغي أف ننتالر لديننا ضد ىذه اإلساءات التي قد سمعتم
 اهلل العلي القدير أف يوقظ األمة اإلسبلمية يقظة ترضيون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 شغوح اإلٍالَ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

فنا اهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف اإلسبلـ الذم شر  
سبحانو كتعالى بو بدءان من فجر ىذه الخليقة أشبو ما يكوف بشجرة باسقةن أما جذكرىا فتتمثل في 
مشاعر العبودية الواجفة هلل سبحانو كتعالىن كأما جذعها الظاىر كأغالانها الظاىرة فيتمثل ذلك  

عامةن كأما ثمارىا فتتمثل كلُّو في االنقياد ألكامر اهلل سبحانو كتعالى من عبادات كأكامر كنواىيى 
في السعادة التي قيضها اهلل سبحانو كتعالى لهذه الشجرة متمثلة في سعادة الفرد كالمجتمعن 

متمثلة في القوة بعد الضعف كالنالر بعد الهزيمة كالغنى بعد الفقر كاالتحاد بعد التشرذـ كالتفرؽن 
سبحانو كتعالى إذ يقوؿ }أىلىٍم تػىرى كىٍيفى كانظركا إلى ىذا المثاؿ كيف يبرزه كيجسده لنا كتاب اهلل 

اًءن تػيٍؤًتي أيكيلىهى  ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مى ًلمىةن طىيٍّبىةن كىشىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى ا كيل  ًحينو ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى
[ن إذان فاإلسبلـ جذكره من ِٓذىك ريكفى ]ابراىيمهللبًًلٍذًف رىبػٍّهىا كىيىٍضًربي الل وي اأٍلىٍمثىاؿى لًلن اًس لىعىل هيٍم يػىتى 

العبودية الواجفة هلل كجذع ثم أغالافه من االنضباط بأكامر اهلل سبحانو كتعالى كلها كثمرة من 
السعادة كعد اهلل سبحانو كتعالى بها المسلمين الذين يمثلوف ىذه الشجرةن كنحن يا عباد اهلل 

بودية قد نتساءؿ عن الفرؽ بينهمان ما الفرؽ بين العبودية عندما نتأمل في معنى العبادة كالع
كالعبادة هلل عز كجل؟ أما العبودية فحاؿه يالطبغ بها اإلنساف شعوران تتمثل في أقالى درجات 
الذؿن كلكن لمنن لقيـو السموات كاألرضن تتمثل في المشاعر الربانية إذ تهيمن على فؤاد 

ضاربةه بجذكرىا في الفؤادن أما العبادة فسلوؾ اختيارم يمارسو  اإلنسافن فالعبودية إذان حاؿه خفيةه 
اإلنساف انقيادان ألكامر اهلل سبحانو كتعالى كانقيادان للنواىي التي حذره اهلل سبحانو كتعالى منهان 

ىذا ىو باختالار فرؽ ما بين العبودية كالعبادةن إذا عرفنا يا عباد اهلل ىذا الفرؽ بينهما فقد  ف لنا 
علم أف العبادة الحقيقية المقربة إلى اهلل سبحانو كتعالى ال يمكن أف تتحقع إال إذا كانت أف ن

موصولة بجذكر من العبودية ضاربةو بها في باطن القلبن أما عندما تكوف العبادة في كياف اإلنساف 
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منفاللة عن ىذه العبودية التي ىي جذكر ىذه الشجرة فلف مظاىر العبادة ال يمكن أف تقرب 
أصحابها إلى اهلل شركل نقيرن كلقد كقفت يا عباد اهلل على  يات ينعت فيها ربنا سبحانو كتعالى 
رسولو بالعبودية كتساءلت ىبل نعتو بالرسالة التي ابتعثو اهلل عز كجل بهان ىبل نعتو اهلل عز كجل 

حبيبو المالطفى نعتو بالنبوة التي ميػ زىه اهلل عز كجل بها؟ كلكني رأيتو كلما أراد أف ينوه بمكانة 
[ }سيٍبحىافى ُبوصف العبودية }تػىبىارىؾى ال ًذم نػىز ؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمينى نىًذيران ]الفرقافهلل
ًإٍف  ُال ًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقالىى ]االسراءهلل من ااية [ }كى

[ كنظرت إلى رسوؿ ِّكيٍنتيٍم ًفي رىٍيبو ًمم ا نػىز ٍلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو مٍٍّن ًمٍثًلًو ]البقرةهلل من ااية
اهلل صلى اهلل عليو كسلم فرأيتو ال ينتشي إذ يالف نفسو بوصف إال عندما يالف ذاتو بالعبودية 

ل مظاىر النالر كالتأييد فلنو يزداد تطامنان كاصطباغان بهذه هلل عز كجلن كمهما تلقى من اهلل عز كج
الحاؿ يا عباد اهللن حاؿ العبودية هلل سبحانو كتعالىن أال تذكركف يـو فت  اهلل سبحانو كتعالى عليو 
مكة كطاؼ بالبيت الحراـ سبعان ثم كقف يخطب الناس بعد أف أثنى على اهلل سبحانو كتعالى بما 

حمد هلل الذم نالر عبده كأعز جنده كىـز األحزاب كحدهن نالر عبدهن لم يقل ىو أىلو قائبلنهلل ال
نالر رسولون عباد اهلل حدثتكم بهذه المقدمة من أجل أف نتلمس جميعان مكاف ىذه الجذكر من 
ىذه الشجرة المقدسة الباسقة من قلوبنان التربة التي ينبغي أف تضرب جذكر العبودية في أقالاىا 

بن أين ىي مشاعر العبوديةن كال أقوؿ العبادة السلوكيةن هلل سبحانو كتعالى بين إنما ىي تربة القل
جوانحنا؟ أرجو أف أكوف مخطئان إف قلت لكم أكثرنا يعاني من قلوبو فارغةن كأكثرنا يتمثل 
اإلسبلـ في حياتو كما لو كاف شجرة قد أثبتت على ظاىر من األرض ليس فيها جذكر تمخر 

ظىري بهذه الشجرة إال الذبوؿ ثم االنمحاؽ؟ ىذه ىي حالنا إف لم نتدارؾ ىذا عباب األرضن ىل يينت
النقه كنكمل شجرة اإلسبلـ التي متػ عىنىا اهلل سبحانو كتعالى بهان أرأيتم إلى االزدكاج الذم تعاني 
 منو مجتمعاتنا اإلسبلمية كال يبرأ منها إال قلةه فيما أحسب؟ إف سبب ىذا االزدكاج فقد جذكر ىذه
الشجرة اإليمانية في القلوبن تنظر إلى الماللين في المساجد كإذا ىم كثرةن بل لعلهم يتكاثركف 
مع األياـن كتتأمل في مظاىر الالياـ في موسمو الرمضاني فتجد مظاىره متألقة في األسواؽ كفي 

ن كلكن المساجد كربما في البيوت أيضانن كتنظر إلى الحجيج كإذا بأعداده يتكاثر عامان إثر عاـ
تأمل في اإلسبلـ الذم ينبغي أف يهيمن على األسواؽ كإذا ىو غائبن تأمل في اإلسبلـ الذم 
ينبغي أف يهيمن على العبلقات الشخالية بين اإلنساف كأخيو اإلنساف كإذا اإلسبلـ عن ىذه 
ف عن العبلقة غائبن تأملوا في حياة األسرة أفرادىا بعضهم مع بعض كإذا اإلسبلـ في أكثر األحيا
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ىذه األسرة غائبن كإذا كنتم في شك مما أقوؿ فانظركا إلى المشكبلت التي يفور بها قالر 
العدؿن ىي مشكبلت بين مسلمين كمسلمينن كلربما بحثت عن ىؤالء المسلمين فلم تجدىم إال 
في المساجدن كلربما تتبعت سيرة الواحد منهم فوجدتو يغشى مجالس الذكر كمجالس العلم كما 

كن يا سبحاف اهلل من أين جاء ىذا االزدكاج كقد علمنا أف اإلسبلـ ليس محالوران في صبلة إلى ذل
كصوـو كحجٍّ كزكاةن اإلسبلـ لو سلطانو النافذ على الحياة اإلنسانية كلٍّهان ألم يأمرنا اهلل عز كجل 

اًتي ًلل ًو رىبٍّ الٍ  [ أم كل ُِٔعىالىًمينى ]األنعاـهللأف نقوؿهلل }قيٍل ًإف  صىبلًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
تقلباتي في الحياة ينبغي أف أتوجو بها إلى رب العالمين سبحانو كتعالىن إذان لماذا أىًجديًني ملتزمان 
باإلسبلـ إذ تحين أكقات الالبلة كأيٍىرىعي إلى المساجد ألدائها مع الجماعة؟ لماذا أكوف كاحدان 

اتهم في شهر رمضاف؟ لماذا أكوف كاحدان من ممن تتألع مظاىر الالياـ في شكلهم كتحرك
المتسابقين إلى بيت اهلل الحراـ في موسم كل حج؟ حتى إذا دخلتي عراؾ العبلقات المالية 
كدخلت السوؽ من الالباح إلى المساء حيًجٍبتي عن اإللو الذم كنت أركع كأسجد لون لماذا؟ 

عماؽ ىذه األفئدةن أفئدتنا ىي التربة السبب أف عباداتنا السلوكية لم تتالل بجذكر مستقرة في أ
التي ينبغي أف تستقر فيها جذكر ىذه الشجرة اإليمانية التي حدثنا عنها بياف اهلل عز كجلن عندما 
يكوف قلبيى خاليان من مشاعر الذؿ كالعبودية كالمملوكية هلل سبحانو كتعالى كمن ثم يكوف شعورم 

أف أرضيىون فيما أتالورن بركعات أيؤديها كبالياـ أصبر  خاليان عن مراقبة اهلل عز كجل لي فما أيسر
عليو كبحج أذرع الطريع ما بين بيتي كبين بيت اهلل الحراـ ذاىبان  يبانن ماذا يكلفني ذلك ىذه 
العبادة مقطوعة عن جذكرىا لن تقربنا إلى اهلل يا عباد اهللن البد لكي تحيا ىذه العبادةن لكي 

تكوف لها جذكرن الشجرة ال تحيا بدكف جذكرن كالجذكرن جذكر  تسرم فيها ركحهان البد من أف
ىذه الشجرةن كما قلت لكم ىي العبودية هلل عز كجلن لما  ؿ اإلسبلـ في حياة مجتمعاتنا 

اإلسبلمية كأكثر المسلمين إلى ىذه المظاىر السلوكية دكف أف تكوف لها جذكر ضاربة في أعماؽ 
ن كما أكثر ما يينعىتي اإلسبلـ بالفكرن كما أكثر ما ينعت األفئدة أصبحنا نتالور اإلسبلـ فكران 

الدعاة إلى اهلل بالمفكرينن المفكرين اإلسبلميينن تأملوا من أين جاءت ىذه الكلمةن من أين جاء 
ىذا اللقب لئلسبلـ كالداعين إلى اهلل عز كجلن ىل سمعتم ىذا اللقب قبل مئة كخمسين عامان أك 

تم باسم الفكر اإلسبلمي كالمفكر اإلسبلمي قبل مئتينن قبل ثبلث مئةن قبل مئة عاـ؟ الن ىل سمع
قبل أربعمائةن قبل ستمائة عاـ؟ إطبلقانن ألف اإلسبلـ ليس فكران منبعثان من ىذا الدماغ كإنما 

اإلسبلـ شجرة جذكرىا القلبن كالقلب مكمن لمشاعر العبودية هلل سبحانو كتعالىن عندما تضرب 
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ي فؤادم كتستقر في حنايا ىذا الفؤاد فلنني سأتحوؿ إلى إنساف يراقب اهلل جذكر ىذه الشجرة ف
في كل حاؿن عندما أذىب إلى السوؽ أًجديًني عابدان هلل في سوقين عندما أذىب إلى مدرستي أك 
جامعتي معلمان أك متعلمان أجدني عابدان هلل عز كجل في جامعتين عندما أجدني ذا عبلقة بيني كبين 

ي اهلل عز كجل أك  خرين من خارج الدائرة اإلسبلمية أجدني في محراب العبودية هلل إخوةو لي ف
عز كجلن عندما أدخل دارم في المساء كأجلس مع أىلي كزكجي أجدني عدت إلى محراب 
العبودية هلل سبحانو كتعالىن نحن بحاجة يا عباد اهلل إلى أف نتفقد جذكر ىذه الشجرة التي عب ر 

ا عن شجرة اإلسبلـن أسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل قلوبنا أكعية لجذكر ىذه اهلل عز كجل به
الشجرة أال كىي العبودية الواجفة هلل عز كجلن إف لم نالطبغ بها اليـو فلسوؼ نالطبغ بها عند 
رحيلنا من ىذه الحياةن لسوؼ نالطبغ بها عندما نمتد على فراش الموت كنجد ملك الموت 

سنعلم عندئذو أننا عبيد كاجفوف أذالء هلل عز كجلن فلنالطبغ اليـو بهذه يستلب ركحنا شيئان فشيئان 
الحقيقة قبل أف يفوت األكاف فبل يفيدنا االصطباغ بها عندما نرحل إلى اهلل عز كجلن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل عز كجل
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 اٌؼًّ اٌظبٌؼ

 

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  دأىبى الناس أف يتخذكا من 
كمن مظاىر تزايد الحجيج المتجو إلى بيت  مظاىر اإلقباؿ على المساجد ماللين راكعين ساجدين

الحراـ دليبلن لهم على أف المسلمين ال يزالوف بخير كأنهم ملتزموف بأكامر اهلل عز كجل مبتعدكف 
عن نواىيون كلكن البياف اإللهي يضعنا أماـ مقياس  خر يا عباد اهلل فتعالوا نتأمل في ىذا المقياس 

وؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىًمنى الن اًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي الذم نقرؤه في كتاب اهلل عز كجلن يق
نٍػيىا كىييٍشًهدي الل وى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً ]البقرةهلل [ن }يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي َِْاٍلحىيىاًة الدُّ

نٍػيىا  مستشهدان باللواتون بركوعو كسجودهن مس تشهدان بتطوافو حوؿ بيت اهلل العتيع لكن اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا تػىوىل ى سىعىى ًفي  ذلك ليس دليبلنن يقوؿهلل }كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً  ن لماذا يا رب؟ يأتي الجواب }كى

ىذا ىو [ن إذان َِٓاأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالل وي ال ييًحبُّ اٍلفىسىادى ]البقرةهلل
المقياسن إصبلح المجتمع أك العكوؼ على إفسادهن كتأملوا يا عباد اهلل كيف يؤكد البياف اإللهي 
ىذا المقياس عندما يقيد ربنا اإليماف دائمانن ال بالبلة كحجن كلكن بالعمل الالال ن }ًإف  ال ًذينى 

انىٍت لىهيٍم جىن اتي اٍلًفٍردى  [ن }كىعىدى الل وي ال ًذينى ٍَُٕكًس نػيزيالن ]الكهفهلل مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت كى
اًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍم ًفي اأٍلىٍرًض ]النورهلل من ااية [ن ىذا ىو المقياس ٓٓ مىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحى

يا عباد اهللن كلست أعني بهذا أف الالبلة غير ذات جدكل كلكن الالبلة البد لها من ثمرات 
ت تكمن في رعاية إصبلح المجتمع كاالبتعاد عن إفسادهن فلف لم تتحقع ىذه الثمرات كالثمرا

فالبلة ىذا اإلنساف ربما كانت مردكدةن كقد ركل الطبراني من حديث عبد اهلل بن عباس عن 
النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل من لم تنهو صبلتو عن الفحشاء كالمنكر لم يزدد من اهلل إال 

الوا يا عباد اهلل نتخذ من ىذا المقياس الذم رسمو لنا بياف اهلل سؤاالن عن كاقعنا المعاش بعدانن تع
اليـو أىو يتجو صعدان إلى مرضاة اهلل عن طريع إصبلح المجتمع أـ ىو يرجع القهقرل بسبب 
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عكوفنا على الفساد كاإلفساد فيون ىل اختفت الرشوة من مجتمعاتنا اإلسبلمية؟ تلك الجريمة 
تسرم ما بين الراشي كالمرتشين تلك الجريمة التي كادت أف تشل فاعلية القوانين كالشرائعن  التي

إف كانت ىذه الظاىرة قد اختفت أك تقلالت فلنعلم أف المسلمين بخير كما يقوؿ بياف اهلل 
سبحانو كتعالىن ىل أقلع التجار كالبائعوف عن الغش كأنواعون كما أكثر أنواع الغش إف في السلعة 
كنوعها أك في الثمن كاألكاذيب التي تحاؾ من حولهان كأنتم تعلموف التفاصيل التي ال داعي إلى 
ذكرىان ىل أقلع ىؤالء التجار كالبائعوف عن الغش كأنواعو ك ثركا أف يكونوا في عملهم خدامان 
ير لمجتمعاتهم؟ إف كانوا قد أقلعوا عن ذلك أك تقله ذلك من حياتهم فلنعلم أف المسلمين بخ
كأنهم متجهوف إف بب ء أك بسرعة إلى مرضاة اهلل سبحانو كتعالىن ىل غدت المشافي العامة 
مظهران بكل من فيها لخدمة المرضى كرعايتهم كالسهر عليهم؟ ىل أصب  األطباء المناكبوف 
يقضوف لياليهم إلى جانب مرضاىم يؤنسونهمن يرعونهمن يخدمونهم؟ ىل يعكف الممرضوف 

ذه الليالي على ىذا الواجب األقدس أـ إنهم يتخذكف من لياليهم ساعة سمرن كالممرضات في ى
ساعة أنس كفكاىة كماال أدرم ما أقوؿ؟ إف كانت ىذه المشافي قد أقلعت عن ىذا الذم أقولو 
لكم فلنعلم أف المسلمين بخير كأنهم متجهوف إلى مرضاة اهلل سبحانو كتعالىن ىل أقلع الفبلحوف 

تنبات مزركعاتهم كثمارىم بواسطة السمـو المهلكة التي تعرفوف من أجل أف كالمزارعوف عن اس
يجمل مر ىا في أعين الناظرين كإف تحولت إلى سمـو لآلكلين؟ ىل أقلع ىؤالء المزارعوف عن 

ىذه األسمدة الكيميائية التي ال حاجة كال ضركرة إليها إال لمزيد من تحقيع األطماع؟ إف كانوا قد 
فلنعلم أف المسلمين بخير كأنهم متجهوف إلى مرضاة اهلل سبحانو كتعالىن ىل  أقلعوا عن ذلك

أقلع تجار المداجن عن تغذية فراريجهم باألغذية الهرمونية ابتغاء أف تضخم في أقرب كقت كأف 
يث اقل كزنها في الميزاف من أجل أف يناؿ أصحابها مزيدان من األرباح كإف تحولت في جسـو 

اض خبيثة ككبيلة؟ ىل أقلع ىؤالء عن ىذا الذم أقولو لكم؟ إف كانوا قد فعلوا ااكلين إلى أمر 
ذلك فالمسلموف كهلل الحمد ما يزالوف بخيرن الموظفوف كالمسئولوف على اختبلؼ مراتبهم ىل 
أقلعوا عن أف يجعلوا من كظائفهم مطايا لمالالحهم الشخالية كعادكا فعاىدكا اهلل عز كجل على 

سهم مطايا لماللحة األمة؟ إف كانوا قد عاىدكا اهلل على ذلك فالمسلموف أف يجعلوا من أنف
بخيرن عباد اهلل لعلكم تعلموف أف أكياسان كبيرة من الشحـو تيملئ في فالل الربيع من كل عاـ 
لتمؤل بها شاحنات كيػيت جىو بها إلى البادية من أجل أف تمزج بأكؿ غذاء أكـر اهلل عز كجل بو 

غذاء السمن الطبيعين لئن كاف تجار البادية أقلعوا عن ىذا رحمة بلخوانهم من اإلنساف أال كىو 
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خبلؿ الخوؼ من اهلل عز كجل فلنعلم أف المسلمين بخير كأنهم متجهوف إلى مرضاة اهلل سبحانو 
كتعالىن فما الجواب عن ىذه األسئلة يا عباد اهلل؟ الواقع ىو الذم يجيبن كإني ألرجوا اهلل 

أف يالل  كاقعنان الالبلة كحدىا ستار يستر ىذا السوء كليس ىو الذم يقرب إلى  سبحانو كتعالى
اهللن العمل الالال ن ىذا ما يقرره بياف اهلل سبحانو كتعالىن ككأني بكم يا عباد اهلل تسألوف سؤاؿ 

اإلنساف المؤمن الحائرهلل كيف السبيل إلى أف نيخًرج حب الدنيا من قلوبنان كحب الدنيا ىو 
ل ىذه المفاسد التي قد نتورط فيها؟ السبيل سبيل قالير سهل كىو أف تمتن كأف تزيد السبب لك

من حب اهلل عز كجل بين جوانحكن كلكن كيف السبيل إلى أف تزداد حبان هلل؟ سبيل ذلك أف 
ترب  النعمة بالمنعمن افعل ذلك تعشع ربكن إذا أكيت في المساء إلى فراشك فاذكر أف الذم 

اد ربك كاحمد اهلل على ذلكن فلذا استيقظت بعد ساعات كرأيت نفسك قد يكرمك بنعمة الرق
تنشطت من عقاؿ اذكر اإللو الذم أيقظك بعد نـو كأحياؾ بعد موتن إذا دخلت الحماـ فاذكر 
أف ىذه النعمة التي أسداىا اهلل إليك إذ حر رىؾ من سمومك أتتك من عند اهلل سبحانو كتعالى 

ا خرجت تغسل يديك بالماء النمير اذكر اإللو الذم أكرمك بهذا كاشكر موالؾ على ذلكن إذ
الماء الطهور الطاىر المطهرن كىكذا ارب  نعم اهلل عز كجل بالمنعم تعشع المنعم كعندئذو تتجو 
إلى أف تضحي بدنياؾ في سبيل من تحب بعد أف كنت تضحي بأكامر اهلل عز كجل كأحكامو في 

ينبغي أف ال ننساىا يا عباد اهلل أف اهلل سبحانو كتعالى أكـر  سبيل دنياؾن كمن أخه النعم التي
ىذه األمة بجبلء المستعمر عنهان كلست أذكر جبلء المستعمر الالورم كما يقوؿ بعض الناس 
كلكني أحب أف تتذكركا أف اهلل عز كجل أكرمنا بجبلء المستعمر عن أرضنا كبجبلء سلطانو عن 

ستعمار المعركؼ التقليدم كمرض قابلية االستعمارن كثيرة ىي نفوسنان ىما مرضاف اثنافن مرض اال
المجتمعات التي كلٌى االستعمار عنها في الظاىر فلم يعد لبلستعمار يد على أرض كال على ثركة 
أك ممتلكات كلكن قابلية االستعمار جعلتها ال تزاؿ تعاني من ىذه األمراضن تأتيها األكامر من 

اليب من أقالى ببلد الغرب ينبغي تطبيع ذلك كينبغي تحقيع ذلكن أما كراء البحارن تأتيها المط
نحن فقد أكرمنا اهلل عز كجل إلى جانب الجبلء التقليدم من األرض جبلء المستعمر من 

النفوسن أحسبن كأرجوا أال أكوف مخطئانن أف أمتنا قد حررىا اهلل عز كجل من قابلية االستعمارن 
ا نرفع الرأس عاليانن تأتينا األكامر فنلقيها كراءنا ظهريان يأتينا التحذير كالدليل على ذلك أننا ما زلن

تلو التحذير فنلقي التحذير من كراء ذلك ظهريان انظركا كقارنوا بين ىذه النعمة التي أسداىا اهلل 
عز كجل إلينا كبين كاقع مجتمعات أخرلن لكنني أريد أف أقوؿهلل من أين جاءت ىذه النعمة؟ ال 
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أنها جاءت بحيلة عقل كال بقوة إنسافن الوسائل موجودة كاألسباب ال تػيٍنكىرن كلكن اهلل تتالورا 
الذم خلع األسباب ىو الذم أكرمنا بهذه النعمة فيا عباد اهلل اربطوا نعم اهلل عز كجل بالمنعمن 
اربطوا ىذه النعم بمالدرىان عودكا بعد ذلك إلى قلوبكم تجدكف أف ىذه القلوب غدت أكعية 

كاحد ال ثانيى لو أال كىو اهللن فيم يخدع التجار إخوانهمن فيم يغش المزارعوف إخوانهم  لحب
كأصحابهمن لماذا يكوف ىذا كلو؟ من أجل الدنيا؟ الدنيان إذا ىيمنت محبة اهلل على القلبن 

خرجت كأصبحت عبارة عن قمامة تداس على األرضن اللهم اجعل قلوبنا أكعية لحبكن اهلل كفقنا 
رب  نعمك بكن أنت المنعمن }كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى ن }كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى الل ًو ثيم  ًإذىا ألف ن

 [  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهللّٓمىس كيمي الضُّرُّ فىًللىٍيًو تىٍجأىريكفى ]النحلهلل
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 ً٘ ٠ىْٛ اٌؾت كاًء ٚكٚاًء ثآْ ٚاؽل؟

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

جتمعات المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف السر في صبلح الم
التي صىليحىٍت إنما ىو الحب كالسر في فساد المجتمعات التي فىسىدىٍت كشقيت إنما ىو الحبن 
بالحب يتحوؿ اإلنساف إلى ملك يمشي على األرضن بالحب يتحوؿ إلى غيرمٍّ ينسى حظوظ 
نفسو كيؤثر ااخرين عليها بدالن من أف يستأثر بهان كبالحب يتحوؿ اإلنساف إلى مجـر سفاؾ 

ماء يأخذ الحقوؽ من أصحابها كيستلب األكطاف من ذكيها كيستمرئ الظلم في األرضن للد
كىكذا دؿ التاريخ كدلت حقائع الكوف على ىذا الذم ينبغي أال نتيو عنون كلكن كيف يتم ذلك؟  
كيف يكوف الحب داءن كدكاءن بآف كاحد؟ كيف يكوف الحب سلمان للرقي كأداةن للهبوط كالسقوط 

إليكم الجواب عن ىذا السؤاؿ يا عباد اهللن ال شك أف قلب اإلنساف ملك  في كقت كاحد؟
لبارئو كخالقو فلذا توجو القلبن قلب اإلنسافن بالحب إلى من فطره كسواه كأبدعو في أحسن 

تقويمن إذا توجو قلب اإلنساف بالحب إلى اإللو الذم كرمو كفضلو على كثير من المخلوقات كما 
إذا توجو قلب اإلنساف بالحب إلى ىذا الذم فطر ىذا الكوف كسخره قاؿ في محكم تبيانون 

لخدمة اإلنسافن إذا كجو اإلنساف قلبو لحب ىذا اإللو نسي ىذا المحب ذاتو في ضراـ محبتو هلل 
عز كجل كمن ثم نسي حظوظون نسي شهواتو كأىواءهن نسي عالبياتو كاستكبارهن نسي األنا التي 

قع منها الكبرياء المهلكةن نسي ذلك كلو في غمار حبو لمن أبدعو تهتاج بين جوانحو كالتي تتح
كسواه كأخرجو في أحسن تقويمن فلذا رىب ى ىذا الحب اإلنسافى ىذه التربية أصب  مؤثران لآلخرين 
على نفسو بدالن من أف يكوف مستأثرانن أصب  خادمان لعباد اهلل عز كجل بدالن من أف يستخدمهم 

اإلنساف أداة خير لعباد اهلل عز كجل جميعانن أصب  ىذا اإلنساف مضحيان كيستغلهمن أصب  ىذا 
بحظوظو مضحيان برغائبو كشهواتو في سبيل اإللو الذم أحبون في سبيل اإللو الذم مىحىضىوي كدهن 

في سبيل اإللو الذم ينبض قلبو حبان خالالان لو ال لغيره كال ألم شيءو سواه كمن ثم يالب  اإلنساف 
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لنفسو كأداة سعادة إلخوانو الذين يعيش بين ظهرانيهمن أما إذا توجو قلب اإلنساف  أداة سعادة
بالحب لذاتون بالحب لؤلنا أك األنانية الكامنة بين جوانحو فلف ىذا الحب يوقظ مشاعر العالبية 
في كيانون يوقظ مشاعر االستكبار في نفسون يوقظ مشاعر العرقية كمشاعر األنانية التي لها أنواع 

ختلفة شتى كمن ثم يالب  مستأثران لنفسو بدالن من أف يؤثر ااخرينن يالب  أنانيان بدالن من أف م
يالب  غيريان كمن ثم يضحي بكل شيء في سبيل حظوظ نفسون يضحي بمالال  ااخرين في 
سبيل أىوائون في سبيل شهواتو كرغائبون كىكذا يا عباد اهللن حب يالعد باإلنساف إلى قمة 

ير كحب  خر يهب  باإلنساف كبالمجتمع اإلنساني إلى أسوء دركات الشقاءن ىذا السعادة كالخ
نىا بياف اهلل عز كجل إلى أف  ىو الجواب عن السؤاؿ الذم قد يخطر في الباؿن كمن ىنا نبػ هى

اإليماف العقبلني ال فائدة منو إف لم يتوج بالحبن لمن؟ لبارئ ىذا الكوفن لالاحب ىذا القلبن 
ادان ييًحبُّونػىهيٍم كىحيبٍّ الل ًو كىال ًذينى  مىنيوا أىشىدُّ  لمالك اإلنساف }كىًمنى الن اًس مىٍن يػىت ًخذي ًمٍن ديكًف الل ًو أىٍندى

[ن كمن ىنا أكض  لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف المؤمن ُٓٔحيٌبان لًل ًو  ]البقرةهلل من ااية
و أحب إليو مما سواىما كأحب إليو من نفسو التي بين ال يتكامل إيمانو إال إذا كاف اهلل كرسول

جنبيون ألم يقل ذلك ألبي بكر الالديع رضي اهلل عنون كم ككم تساءؿ سائلوفهلل لماذا ىذه الشدة 
كىذا االشتراط العسير لكي يبلغ اإلنساف ذركة اإليمافن أف يحب اهلل كرسولو أكثر مما يحب 

أكثر مما تحب نفسك فلسوؼ تضحي بليمانك نفسون نعم ألنك إف لم تحب اهلل عز كجل 
كبحبك هلل في سبيل نفسكن في سبيل حظوظهان في سبيل استكبارؾن في سبيل شهواتك 

كأىوائك كىذا ما يجرم اليـو في الكوفن إذان البد لكي يكوف اإلنساف مؤمنان باهلل عز كجل اإليماف 
بو بالحب إلى بارئو الذم فطرهن إلى الذم يرقى بو فردان كمجتمعان إلى قمة السعادة أف يوجو قل

مواله الذم خلقو  سؤاؿ  خر قد يقفز إلى ذىن كثير منكم عندما يسمع ىذا الكبلـن قد يقوؿ 
أفبل يكفي إدراؾ الحقيقةن كمكاف ذلك الدماغ كالعقلن سائقان لئلنساف إلى درب السعادة كقمة 

هما قوم كمهما كصل إلى ذركة اليقين ال يقود الهداية كالتوفيع؟ ال يا عباد اهللن اإلدراؾ العقبلني م
صاحبو إلى سلوؾن إذان ما فائدة اإليماف؟ دكر اإليماف كدكر المالباح المثبت في مقدمة العربةن 
أرأيتم إلى المالباح الذم يشع في الليل المظلم في مقدمة العربة التي تسوقها ما ىو دكره؟ دكر 

جان معبدان أك غير معبد مستقيمان أك غير مستقيم ثم إف ىذا المالباح أنو يريك الطريع كما ىو معو 
دكر المالباح يقف عند ىذا الحدن المالباح ال يحرؾ العربة كال يقودىان إف الذم يحرؾ العربة 
إنما ىو الوقود الذم في داخلهان الذم يحركك في الطريع إلى مرضاة اهلل إنما ىو كقود الحبن 
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لشيطاف كالنفس كالهول إنما ىو الحب أيضانن أما العقيدة كالذم يقودؾ في الطريع إلى مرضاة ا
الجاثمة في الرأس مهما كانت صحيحة كدقيقة فلف دكرىا أنها تريك الطريع السليم سليمانن تريك 
الحع حقان كتريك الضبللة ضبللةن ثم إنك البد من كقود يحركك إلى ما تريدن ىذا ىو الجواب 

تركف في فجاج الكوف كم ككم يعج بمستشرقينن بأناس عرفوا اهلل  عن ىذا السؤاؿ يا عباد اهللن أال 
كما عرفناه لكنهم لم يحركوا ساكنان إلى مرضاة اهلل ألف الوقود الذم بين جوانحهم إنما يخدـ 

رغائبهم إنما يخدـ شهواتهمن ألف الحب الموجود بين جوانحهم حب ىاب  كليس حبان صاعدان إلى 
معنى الذم ينبغي أف أقولو لكم كينبغي أف أكرره على مسامعي اهلل سبحانو كتعالىن ىذا ال

ـى يتجو؟ أفيتجو إلى أىوائنا  كمسامعكم ينبغي أف يىٍحًفزىنىا إلى البحث عن كقود ىذا الحب إال
كشهواتنا كرغائبنا أـ يتجو إلى اهللن إلى صاحب ىذا القلبن يتجو إلى اإللو الذم كرمنان إلى اإللو 

من النعم التي ال تتوقف؟ أغلب الظن أنا إف تساءلنا ىذا السؤاؿ فلسوؼ  الذم أغرقنا في بحارو 
نعلم الجواب المخيب كالمؤلمن الجواب ىو أف حبنا في أغلب األحياف كبالنسبة ألكثر الناس 
إنما ىو متمحض لرغائبنا كشهواتنا كأىوائنا فهو ذلك الحب الهاب  الذم يزج المجتمعات إلى 

دن كإذا عرفنا أننا نعاني من ىذا الداء فتعالوا نسرع كنبادر إلى استعماؿ الشقاء إلى ضراـ الفسا
الدكاءن ال سبيل يا عباد اهلل لالبلح المجتمعات اإلسبلميةن كأنا أتحدث عن المجتمعات 

اإلسبلميةن إال إذا طىهيرىٍت قلوبي من فيها من قادة كشعوب من شوائب الحب للذاتن من شوائب 
ت كاتجهت بالحب إلى بارئنان إلى خالقنان إلى من كرمنان إلى من ال تنقطع الحب لؤلىواء كالشهوا

نعمو عنا كال لحظة كاحدةن فلذا عالجنا أنفسنا كإذا طهرنا قلوبنا من محبة األغيار كجعلنا محبة 
اهلل ىي المتغلبة صلحت مجتمعاتنا كال داعي إلى كثير من الفلسفة كالتخطيطات النظرية التي 

الناسن ككأني بكم تسألوفهلل فما السبيل إلى أف نطهر أكعية قلوبنا من المحبة  يتجادؿ حولها
المهلكة كالمفسدة للفرد كالمجتمع كنتوجو بها إلى موالنا كخالقنا فنمحضو حبنا؟ كيف السبيل 
إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك ميسور يا عباد اهلل كلعلي أشرت إلى ذلك في خطبة مرتن تقوؿ 

التي ال شذكذ فيهاهلل جيًبلىٍت النفوس على حب من أحسن إليها فاسألوا أنفسكم القاعدة اإلنسانية 
من ىو المحسن األكحد في الكوف؟ من الذم ينيمك إذا تمددت مساءن على فراشك للرقاد؟ من 
الذم يوقظك إذا أخذت حظك الكافي من الرقاد؟ من الذم يطهرؾ من السمـو عندما تدخل 

ذا الماء نقيان طاىران مطهرا؟ من الذم أكرمك عندما تجلس على الحماـ؟ من الذم أرسل إليك ى
مائدة الطعاـ بهذه األلواف من األطعمة التي جعلها اهلل مناسبة لكيانكن إف ىي إال نتيجة سماء 
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أمطرت كأرضو أنبتت كأنعاـ سخرىا اهلل لك لحومان كألبانا؟ إذا نظرت إلى نفسك في المر ة كرأيت 
نك سائل نفسك من الذم يكرمك بالعافية من فرقك إلى قدمك؟ سائل العافية تتضرج في كيا

نفسك من الذم جىم لى كجهك بالفكر المهيمن في كيانكن كلو أف الفكر غاب عن اإلنساف 
ألصب  جمالو مظهران من مظاىر القب  أماـ ااخرينن سل نفسك كأنت تسير في طريقك من الذم 

ين كال ذات اليسار؟ ستعلم الجواب أنو اهللن أنو المنعم يجعل قامتك معتدلة ال تترن  ذات اليم
[ن إذا ّٓاألكحدن }كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى الل ًو ثيم  ًإذىا مىس كيمي الضُّرُّ فىًللىٍيًو تىٍجأىريكفى  ]النحلهلل

 علمت ىذا تفجرت ينابيع محبة اهلل عز كجل بين جوانحكن ثم إف ىذا الحب بذكره موجودة في
قلب المؤمن كالفاجرن في قلب المؤمن كالملحدن بذكر ىذا الحب موجودة منذ أف فطرنا اهلل 

سبحانو كتعالى كأخرجنا من بطوف أمهاتنان فلما أف تتعهد ىذه البذكر بالسقيا فتنبت كتهيمن كإما 
أف تعرض عنها فتكوف أنت المسؤكؿ عما قد فعلتو بنفسكن ىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ 

اإلخوةن فلذا شكونا بعد اليـو من السوء الذم يسرم كينتشر في مجتمعاتنان كمظاىر السوء   أيها
كثيرة كأنواع الفساد شتىن فلتعلموا أف سبب ذلك الحبن الحب الهاب ن الحب الذم يسق  

باإلنساف من علياء الفطرة اإليمانية اإلنسانية إلى درؾ الشقاءن فلنبادر إلى الدكاءن فلنعالج الحب 
الداء بالحب الدكاءن فلنعالج حب أىوائنا كشهواتنا بالحب الذم ينبغي أف يتغلب عليو أال كىو 
حب موالنا كخالقنا سبحانون الناس الذين يدخلوف في كل يوـو ذرافات ككحدانان إلى دين اهلل في 

 ربوع الغرب ما الذم يقودىم؟ أتظنوف أف الذم يقودىم إلى اإليماف ىو العقل الهادم؟ الن
عقولهم أدركت الحقائع منذ أمدو بعيد إنما الذم يقودىم كيوجههم إلى اإليماف ىو الحبن حب 
اهلل عز كجل الذم أعتقهم من حب السولن من حب األغيارن كصدؽ عليهم قولو اهلل عز كجلهلل 

ا ال ًذينى  مىنيوا مىٍن يػىٍرتىد  ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأًتي الل   وي بًقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي أىًذل ةو عىلىى }يىا أىيػُّهى
اًفرًينى  ]المائدةهلل من ااية [ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم ْٓاٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 فاستغفركه يغفر لكم
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 ٚالغ ا١ٌٍَّّٓ ا١ٌَٛ

 

كافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

نذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  المسلموف اليـو يزيدكف على 

الحضارة اإلسبلمية يسرم إلى عمع ببلد الغرب  ثلث العالم المعمور في ببلد اهلل الواسعةن كشعاع
بشطريها األمريكي كاألكركبين كالمسلموف جعلهم اهلل عز كجل أغنى الناس بما أكرمهم في 

أكطانهم من كنوز المدخرات كاألمواؿ الظاىرة كالباطنة كمع ذلك فلف كثيران من قادة المسلمين 
ٍبًل الل ًو اليـو يركنوف إلى الفرقة كالتدابرن كإذا ذيكٍّري  كا بأمر اهلل سبحانو كتعالى القائل }كىاٍعتىاًلميوا ًبحى
[ اعتذركا بأف التحديات التي تواجههم ال َُّجىًميعان كىال تػىفىر قيوا   ] ؿ عمرافهلل من ااية

يستطيعوف صمودان أمامهان كأكثر قادة المسلمين اليـو يركنوف إلى دعم أعدائهم الذين يمعنوف في 
وؽ كاستبلب األكطاف كقتل البر ء كمحاصرتهم في أكطانهمن فلذا ذيكٍّريكا بقوؿ اهلل اغتالاب الحق

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم ]الحجراتهلل من ااية ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [ن كإذا ذيكٍّريكا َُعز كجلهلل }ًإن مى
تحاببهم كمثل الجسد بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمهلل )المسلموف في توادىم ك 

الواحد إف اشتكى منو عضوه تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى  اعتذركا بأف التحديات التي 
تأتيهم من كراء البحار أقول منهم كأنهم ال يستطيعوف صمودان أمامهان أكثر قادة المسلمين اليـو 

ن يمعنوف في تجريدىم يركف أعداءىم كىم يمعنوف في كضع أيديهم على ممتلكاتهم كمدخراتهم
عن كل ما يملكوفن يمعنوف في رسم الخط  المتبلحقة للقضاء على قيمهم كمبادئهم كمع ذلك 
فهم عاكفوف على دعم ىذا العدكاف كالخضوع لمؤامراتون فلذا ذيكٍّريكا بقوؿ اهلل عز كجلهلل }يىا أىيػُّهىا 

[ عادكا ٍُكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة  ]الممتحنةهلل من اايةال ًذينى  مىنيوا ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أى 
يعتذركف بأف التحديات التي تحي  بهم أقول من صمودىم كمن ثم فلنهم ال يستطيعوف إال 
استسبلمان لذلك كلون تعالوا يا عباد اهلل كىذه ىي حاؿ المسلمين اليـو نقارف بين المسلمين 

ن تعالوا نقارف بين ذلك الفجر كاإلسبلـ في األم س الدابر كبين حاؿ اإلسبلـ كالمسلمين اليـو
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البعيد البعيد يـو أطل اإلسبلـ خيطان دقيقان من النور في الجزيرة العربية كس  بحر من الظبلـ 
الدامسن يـو كانوا المسلموف قلة ضعيفة فقيرة ال يؤبو بها محالورين داخل جزيرتهم العربية كبين 

الذم يتؤلأل نوره فوؽ كل صعيد كالتي تسرم أشعتو الحضارية كما قلت لكم إلى عمع اإلسبلـ 
ببلد الغرب بشطريها األمريكي كاألكركبين تعالوا نقارف بين ذلك األمس الدابر يـو أطل الفجر 
اإلسبلمي مع بعثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالدنيا كلها قيوده من عداكة تتربه بهذا 

م النور البسي  كذم األعداد البسيطة من المسلمينن مسلموف كالعداكة مستشرية اإلسبلـ ذ
داخل جزيرتهم العربيةن مسلموف كالحضارات اإلنسانية كلها تعلن العداكة كالبغضاء لهمن مسلموف 
كالحضارات قيد تحي  بهم من الشماؿ كالجنوب كالشرؽ كالغربن كاليـو اإلسبلـ كما قلت لكم 

كخارج ربوعون ما من أسبوع يمر إال كثلةه من التائهين الجانحين يدخلوف في دين  قومه في ربوعو
اهلل عز كجل كتشهد ديار الغرب على ذلك في كل أسبوعن تعالوا نقارف بين قوة اإلسبلـ اليـو 
كبين ضعفو باألمس عندما انبزغ فجره نوران من الخي  بسيطان كما قلت لكمن ىل شكا أكلئك 

ا الذم يسمونو اليـو بالتحدياتن ىل قاؿ المسلموف القلة كىم ينقذفوف إلى المسلموف من ىذ
شرؽ العالم كغربو يحملوف رسالة اهلل عز كجل إلى العالم كيقتحموف أسوار الدنيان ىل شكوا 

التحديات التي يتدلل بها اليـو كثيره من قادة المسلمين على اهللن لم تكن ىذه الكلمة معركفة في 
حدياتن كلم يشعركا بها ق  في يـو من األياـ أبدانن رسالة حيمٍّليوىىان كاف ذلك قاموسهمن الت

الشرؼ يمثل النشوة التي طافت برؤكسهمن أنستهم الضعفن أنستهم القلةن أنستهم العجزن 
أنستهم كل شيء إال شرؼ النهوض بهذه الرسالة التي حملهم اهلل عز كجل إياىان جاءتهم 

ه التهديدات ذابت كاضمحلت كسقطت في ضراـ قوؿ اهلل سبحانو التهديداتن نعم كلكن ىذ
[ن جاءتهم ُّٗكتعالىهلل }كىال تىًهنيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى  ] ؿ عمرافهلل

ن التهديدات من الحضارة الساسانية كالحضارة الركمانية كاليونانيةن جاءتهم التهديدات تترل كلك
ىذه التهديدات كلها سقطت في ضمار قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىلىيػىٍناليرىف  الل وي مىٍن يػىٍناليريهي ًإف  

[ن قارنوا يا عباد اهلل بين االستخذاء الذم نراه أك نسمعو َْالل وى لىقىًومٌّ عىزًيزه  ]الحجهلل من ااية
اإلسبلـ تعلن عن نفسها في كل رىٍبعو من  اليـو في عهدو اإلسبلـ فيو يتؤلأل على كل صعيد كحضارة

ربوع العالم كمع ذلك فالكثرة الكاثرة من قادة المسلمين تفيض قلوبهم ىلعان مما يسمونو 
التحديات التي تواجههم كمن ثىم  فهم مستسلموف لعدك اهلل كعدكىم محجوبوف عن قولو اهلل عز 

[ن كمع ذلك فلنهم يقدموف ُيىاءى  ]الممتحنةهلل من اايةكجلهلل }ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلً 
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قواىم كممتلكاتهم عربونان ألعدائهم كي يزيدكا إمعانان في ظلم البر ء ككي يزيدكا إمعانان في قتل 
البر ء رجاالن كنساءن كأطفاالن كليزيدكا إمعانان في محاصرة الناس داخل أكطانهمن لماذا؟ ألف ىنالك 

اقتحامهان ىذا ىو كاقع اإلسبلـ اليـو كىذا كيا لؤلسف كاقع كثيرون ال أقوؿ   تحديات ال يستطيعوف
كلن كثيرو من القيادات اإلسبلمية في العالمن تحديات! كلمة ال يعرؼ قاموس التاريخ اإلسبلمي 
ترديدان لها أبدانن كلمة لم يدنس لساف اإلسبلـ كال ألسنة المسلمين أنفسهم بها في يـو من األياـ 

ودنا الغابرة ق ن لكنها اليـو كألكؿ مرة تطرؽ أسماعنا مظهران من مظاىر الدالؿ على اهللن في عه
مظهران من دالؿ الكسل عن النهوض بالرسالة التي شرفنا اهلل سبحانو كتعالى بهان تحديات تأتينا 

ي من كراء البحار! ال يا عباد اهللن ليست تحديات تأتينا من شرؽ كال غرب كإنما ىي تكمن ف
نفوسنا نحنن إف ىذه التحديات تنبعث من نفوس مىٍن يتحدثوف عنو كمن يرددكنهان ما ينبغي أف 

نظلم الحقائعن عندما يهوف اإلنساف على نفسو يهوف على أعدائون عندما يذؿ المرء في حع نفسو 
المثل  فلنو يبعث رسائل الذؿ في حع نفسو ألعدائون ىذا ىو الواقع يا عباد اهلل كالمرء كما يقوؿ

العربي حيث يضع نفسون فلف كضع اإلنساف نفسو في موضع الكرامة كالسمو كضعو اهلل عز كجل 
في ىذا الموضع الذم اختاره لنفسون كإف أبى اإلنساف إال أف يسق  نفسو كيجعلها تتربع في 

امل بو أكدية الذؿ كالمهانة فبل شك أنها رسالة إلى ااخرينن إلى أعدائون أف يعاملوه بمثل ما يع
ـى  نفسون ربنا سبحانو كتعالى كرمنا كأعلن عن ىذا التكريم في محكم تبيانوهلل }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

لىٍقنىا  ًثيرو ًمم ٍن خى ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍم عىلىى كى تػىٍفًضيبلن  كىحىمى
[ن ربنا سبحانو كتعالى بعد أف كـر ىذه الخليقة بمجملها شرفنا نحن بحمل ىذه َٕ]االسراءهلل

الرسالة إلى العالم كلون رسالة السمو إلى األلع الحضارم اإلنساني الالافي عن الشوائبن رسالة 
األخوة اإلنسانية التي تمد  صرة الود ككشيجة القربى داخل األسرة اإلنسانية جمعاءن شرفنا اهلل 

لو كأكرمنا بكنوز من الماؿ لم يكـر بها غيرنا كمتعنا بقوةو معنوية كمادية لم يكـر بها أحدان بهذا ك
سوانان كرثنا ذلك كلون كرثنا الكنوز التي نتربع عليهان كرثنا العزة التي كم ككم انتشت رؤكسنا بها 

إخوةن لنا تهلع  كمع ذلك فلف نظرة كاحدة إلى العدك المتربه بالقيم كباإلنسانية كبالحقوؽ جعلت
قلوبهم كترتعد فرائالهم من ىذا الذم يعادينا كيبعث تهديداتو إلينا كىو ذلك الذم ال يملك أماـ 
أمر اهلل كأماـ تشريف اهلل لنا مثقاؿ نقير إطبلقانن فاضت قلوبنا رعبان من ىذا العدك الذم ىو عبد 

كىلىيػىٍناليرىف  الل وي مىٍن يػىٍناليريهي  ]الحجهلل ذليل من عباد اهلل كلم تفض قلوبنا ثقة اهلل عز كجل القائلهلل }
[ن لم تفض قلوبنا ثقة بوعد اهلل سبحانو كتعالى القائلهلل }كىال تىًهنيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىنٍػتيمي َْمن ااية
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[ن لم نقف كقفة اعتبار أك دراسة أما قوؿ اهلل عز ُّٗاأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى  ] ؿ عمرافهلل
ًإذىا لىقيوكيٍم قىاليوا  مىن  كج ا أىنٍػتيٍم أيكالًء تيًحبُّونػىهيٍم كىال ييًحبُّونىكيٍم كىتػيٍؤًمنيوفى بًاٍلًكتىاًب كيلًٍّو كى ًإذىا خىلىٍوا لهلل }ىى ا كى

اًت الالُّديك  ًرن ًإٍف تىٍمسىٍسكيٍم عىضُّوا عىلىٍيكيمي اأٍلىنىاًملى ًمنى اٍلغىٍيًظ قيٍل ميوتيوا بًغىٍيًظكيٍم ًإف  الل وى عىًليمه ًبذى
ٍيديىيٍم شىيٍ  ًإٍف تىاٍلًبريكا كىتػىتػ قيوا ال يىضيرُّكيٍم كى ًإٍف تياًلٍبكيٍم سىيٍّئىةه يػىٍفرىحيوا ًبهىا كى ئان ًإف  الل وى ًبمىا حىسىنىةه تىسيٍؤىيٍم كى

[ ذلك ىو المرض العضاؿ الذم نعاني منون العدك َُِ-ُُٗيػىٍعمىليوفى ميًحي ه  ] ؿ عمرافهلل
م يرسم الخط  كيبعثها إلينا من كراء البحار متحالفان مع الالهيونية العالمية أقل كأقل من أف الذ

تكوف خططو ذات فاعلية مهما كانت قليلة كلكن الماليبة تكمن في نفوس أكلئك الذين أصابوا 
أنفسهم بميسم الذؿ كأحضعوا رؤكسهم لهذا الذؿ كحكموا على أنفسهم بذلك فكاف البد أف 

عالم عليهم بمثل ما حكموا على أنفسهم بون ىذه خبلصة األمراض التي نعاني منها كىذا يحكم ال
ىو الدكاء الماثل أمامنا يا عباد اهللن كاإلسبلـ قبل ىذا الداء كبعده عزيز ال يذؿن قوم ال يضعفن 

لئلسبلـ متساـو ال يػيٍهزىـ بشكل من األشكاؿ كالدليل على ىذا يا عباد اهلل أف حرب أعداء اإلسبلـ 
إنما يندفعوا إليها بسائع خوؼ منو ال بسائع حقد عليو كمن ثم فهو يتحرؾ في عدكاتو لئلسبلـ 

كالمسلمين باألساليب التي تعرفونها حركة مذبوح كحركة المذبوح ال يمكن أف تنج  كلكن بشرط 
الحوى قادةي أف يعي المسلموف مكانتهم كأف يرتفعوا إلى الشأك الذم أعزىم اهلل عز كجل بو كأف ي

المسلمين من حولنا إلى الحع الذم حملهم اهلل عز كجل إياهن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 العظيم
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 ِمبطل اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ٚٚؽلح اٌظف

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

ون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

شرفنا اهلل  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف ىذا الدين الذم
عز كجل بون في ضركرياتو الكلية التي ال تقبل اختبلفان كال اجتهادانن كفي حاجياتو المنبثقة منهان 
كفي تحسينياتو الكثيرة الخاضعة لبلختبلؼ كاالجتهادن أشبو ما يكوف بشجرةن أما جذعها الواحد 

تون كأما أغالانها الرقيقة فضركريات ىذا الدينن كأما فركعها الغليظة المنبثقة من الجذع فحاجيا
الكثيرة الظاىرة في أعلى الشجرة فهي التحسينيات الكثيرة الخاضعة لبلجتهاد كاالختبلؼن كقد 
أجمع علماء الشريعة اإلسبلمية على أف ضركريات الدين ىي الكليات الراسخة فيو ال تقبل خبلفان 

ىذه الضركريات كبعض الحاجيات  كال تقبل اجتهادانن كلقد أجمعوا على أف تعارضان إذا كقع بين
كجبت التضحية بالحاجيات في سبيل اإلبقاء على الضركرياتن كإذا قاـ تعارض ما بين 

التحسينيات كىذه الضركريات أك الحاجيات كجبت التضحية بالتحسينيات في سبيل اإلبقاء على 
ضركريات الدين في  أنو ال توجد ضركرة من -يا عباد اهلل-الحاجيات كعلى الضركريات   كلنعلم 

ىذا العالر أخطر كال أىم من الوقوؼ في كجو اإلعبلف على الحرب المتسلسلة الدائمة ضد 
اإلسبلـن ال يمكن أف نعثر على ضركرة ال يجوز االختبلؼ فيها كال يجوز تجاكزىا أك االجتهاد في 

ط  الرامية إلى أمرىا أىم من الوقوؼ في كجو ىذا العدكاف المعلن على اإلسبلـن كفي كجو الخ
أف الحرب على اإلسبلـ كانت إلى  -يا عباد اهلل-تحقيع ىذا الهدؼ الخطيرن كلعلكم تعلموف 

األمس القريب ىمسان يسرم بين أفواه قادة الغرب البريطاني كاألمريكي ك ذانهمن كلكن ىذا 
إلسبلمي أف الهمس اليـو تحوؿ إلى قرار معلنن تحوؿ إلى قرارو مستعلن بوسع العالم العربي كا

ن كالوثائع الكثيرة ال تعجز أحدان الوقوؼ عليها بشكل من األشكاؿ يا عباد اهللن  يسمعو في كل يـو
كنحن نعلم أف الغرب األمريكي كالبريطانين إذ جعل قراره ىذا معلنا على األسماع بقدر كبير من 

ثيرةن كالحديث عن التحدمن دأبو أف يغطي ىذا الهدؼ بأغطية متنوعة شتىن كبأسباب مختلفة ك
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اإلرىابن ككالحديث عن حماية إسرائيل ككوقوفها اليـو في كجو حرية كاستقبلؿ ىذا البلد 
المجاكر لنا لبنافن ينبغي أف نعلم أيها اإلخوة أف ىنالك كثائع تنه على أف إسرائيل ماضيةه في 

مي لتبس  عليو تحقيع ىدؼ يتمثل في جعل لبناف بوابة تدخل منها إلى العالم العربي كاإلسبل
سلطانها السياسي كسلطانها االقتالادمن بل كربما سلطانها العسكرم أيضانن كل ذلك أغطية 

كأسباب شتىن كالهدؼ البعيد منها ىو اجتثاث اإلسبلـ كالقضاء على اإلسبلـ   ىذا الواقع الذم 
ضركريات تقتضينا  نراه يمثل أمامنا ضركرة من ضركريات ىذا الدين ال يجوز إطبلقان االجتهاد فيون

أف نطوم أمامها كل الفوارؽ المذىبيةن تقتضينا أف نطوم أمامها كل االختبلفات العرقية 
كاالجتهادية المتنوعةن ضركرة تدعونا إلى الوقوؼن الوقوؼ بلصغاءو ثم باصطباغو بذؿ العبودية هلل 

يىافه عز كجل أما قولو سبحانو كتعالىهلل }ًإف  الل وى ييًحبُّ ال ًذينى يػيقى  أىنػ هيٍم بػينػٍ ًبيًلًو صىٌفان كى اتًليوفى ًفي سى
يىافه مىٍرصيوصه  أم يحبهم مجتمعين ْمىٍرصيوصه  ]الالفهلل أىنػ هيٍم بػينػٍ [ كمعنى قولو عز كجلهلل }صىٌفان كى

كقد سيد ت مما بينهم ثغرات االختبلؼن يحبهم مجتمعين متبلصقينن كقد تساقطت مما بينهم 
ن كلكن المطلوب أف تطول الفوراؽ المذىبية المختلف ةن ىي موجودةن كليس المطلوب أف تيذىك بى

أماـ ىذه الضركرة التي ال اختبلؼ فيها كال اجتهاد فيها بشكل من األشكاؿن ألم نقلهلل إف 
الحاجيات إذا تعارضت مع الضركريات يجب التضحية بالحاجيات في سبيل الضركريات؟ ىذا ما 

النداء الذم يالك أسماع قادة المسلمين كشعوبهم يا عباد اهلل   ينادينا إليو كتاب اهللن ىذا ىو 
حسنان كما الواقع الذم نعاني منو في العالر يا عباد اهلل؟ ننظر كنتأمل فنجد ظاىرة من الذؿ ما 
أحسب أنٌا مررنا بمثلها في تاريخنا اإلسبلمي األغرن جيلُّن كال أقوؿ كلن جيلُّ قادة المسلمين 

على كراسيهمن منهمكوف في االلتالاؽ بعركشهمن كىم في سبيل ذلك  منهمكوف في اإلبقاء
يبسطوف أكف البيعة ال إلى اهلل سبحانو كتعالىن كلكن إلى العدك المشترؾ الذم يعلن اليـو دكف 
ىوادة قراره المتخذ للقضاء على اإلسبلـن العدكٍّ الوحيًد الذم بقي بعد انهيار االتحاد السوفييتين 

أك أكثرىم يركف الخط  الماكرة التي تتربه بهذا الدينن كالتي تتربه بالمسلمين قادةي المسلمين 
على اختبلؼ مذاىبهم كمستوياتهمن كىم خاضعوف يطأطئوف الرأس انقيادان لما يريده ىذا العدك 
األرعنن يريدىم أف يختلفوان إذف ىم مختلفوفن يريدىم أف يعرضوا عن نداء اهلل عز كجل كعن 

الذين يػيقىت لوف كييشىر دكف إذان فليستجيوا لما يريد ىذا العدكن كالغريب أف ىذا العدك نداء إخوانهم 
مع ذلك يجردىم من حقوقهم كيعريهم من ممتلكاتهم كيحيل أغنياءىم إلى فقراءن كىو ماضو في 
ىذا المخط ن كمع ذلك فهم ماضوف أيضان في ىذا الخضوع الذليل المهينن يناديهم اهلل عز كجل 
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ا ال ًذينى  مىنيوا ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة  ]قائ الممتحنةهلل من بلنهلل }يىا أىيػُّهى
[ كلكن لساف حالهم يقوؿهلل إننا عن ىذا النداء معرضوف كإنا لفي شغل شاغل عنو؛ ألف ُااية

النداء كراءنا ظهريانن يتبعهم بياف اهلل كيبلحقهم قائبلنهلل }ًإٍف مالالحنا اانية تقتضينا أف نلقي ىذا 
اءن كىيػىٍبسيطيوا ًإلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍلًسنىتػىهيٍم بًالسُّوًء كىكىدُّكا لىٍو تىكٍ  فيريكفى  يػىثٍػقىفيوكيٍم يىكيونيوا لىكيٍم أىٍعدى

ضوفن كعن نداء اهلل معرضوفن [ كلكنهم إلى الوجهة التي قرركا أف يتجهوا إليها ماِ]الممتحنةهلل
ا ال ًذينى  مىنيوا ال تػىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍم ال يىٍأليونىكيٍم  يبلحقهم نداء اهلل عز كجل قائبلنهلل }يىا أىيػُّهى

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػى  ري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اٍاياًت خىبىاالن كىدُّكا مىا عىًنتٍُّم قىٍد بىدى
[ كلكن جيل قادتنا في العالم العربي كاإلسبلمي عن ىذه ًُُٖإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعًقليوفى  ] ؿ عمرافهلل

الوصية معرضوفن ىذا النداء الذم يبلحقهم بو اهلل عز كجل يلقونو كراءىم ظهريان   ىذا ىو كاقع 
دت إلى تلك الالفحة السوداء التي سجلها تاريخنا كإني كلما ع -يا عباد اهلل-المسلمين اليـو 

اإلسبلمي لملوؾ الطوائف في األندلسن ىذه الالفحة التي تذيب اإلنساف خجبلن من المهانةن 
خجبلن من الذؿن أكلئك الذين قسموا فردكس دكلة اإلسبلـ في األندلس إلى ًمزىؽو كريقىعو من 

منها عرشو القابع فيون ثم إنهم لم يكتفوا بذلكن  األرضن كاستأثر كل كاحدو منهم ببقعةو فيها جعل
بل استعانوا بالجيش اإلسبانين استعاف كل منهم بالجيش اإلسباني لكي يكوف ناليران لو على أخيون 
كىكذا تمزؽ ذلك الفردكس بين ماضغي الفرنجةن كسلم أكلئك الناس ذلك الفردكس إلى أعدائهم 

ى ىذا الواقع  يكاد دكار يطوؼ برأسي من األلم من ىذا كأعداء دين اهلل عز كجلن عندما أعود إل
الذؿن ألقي ىذه الالفحة كرائي ظهريٌان كأقوؿ؛هلل فؤلتناساىا كلكني أفاجأ بهذه الالفحة ماثلة أمامي 
مرة أخرل في الالورة ذاتهان كما أشبو الليلة بالبارحة   عباد اهللن ىذا كاقعنان كإني ألنادم من ىذا 

غ ندائي ىذا كل أخو يعتز ببقية باقية من االرتباط باهلل عز كجلن كمن الدينونة المقاـ  مبلن أف يبل
لسلطاف اهلل عز كجل أقوؿ لهمهلل إف عز عليكم أف تلتفتوا إلى بياف اهلل عز كجلن كأف تعودكا مرة 
أخرل فتجددكا البيعة مع اهلل كتنفذكا كصاياهن فأمامكم عبلج بسي  بوسعكم إف أخذتم أنفسكم 

عود إليكم عزتكم القعساءن كأف يزكؿ ىذا الذؿ الذم ضرب بأطنابو على كياناتكمن التجئوا بو أف ت
إلى اهللن التجئوا بقدر جادو من الذؿ كالمسكنة إلى باب اهلل عز كجلن كقفوا أماـ محراب العبودية 

الظُّليمىاًت ًإلىى النُّور   المتجسد في قولو سبحانو كتعالىهلل }الل وي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوا ييٍخرًجيهيٍم ًمنى 
[ ن قولواهلل ىا نحن مؤمنوف يا موالنا يا رب العالمينن ىا نحن قد جددنا ِٕٓ]البقرةهلل من ااية

صبغة العبودية في كياناتنا لكن أنت كلينان ال كلي لنا سواؾن كىا نحن عدنا إليك فاقبل عودة 
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كاصدقوا في االنكسار على باب اهلل عز  العائدين إلى رحابك يا رب العالمينن التجئوا إلى اهللن
كجلن كانظركا كيف تستيقظ في كياناتكم مشاعر العزةن عزة العبودية هلل عز كجلن كانظركا كيف 
ةه فىأىٍصًلحيوا  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى تعودكف إخوة متحابين متوائمين تنفذكف قوؿ اهلل عز كجل القائلهلل }ًإن مى

[ن التجئوا إلى اهلل بالدؽ كمارسوىا عبلجان مستمرانن َُراتهلل من اايةبػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم  ]الحج
مارسوا ذلك عبلجان مستمران تجدكا أف اهلل سبحانو كتعالى قد بعث في قلوب أعدائكم رىبة منكمن 
كبعث في قلوبكم االعتزاز باهلل سبحانو كتعالى كلسوؼ تجدكف أنفسكم أماـ مالداؽ قوؿ اهلل عز 

يىافه مىٍرصيوصه  ]الالفهللكجلهلل }ًإف  الل   أىنػ هيٍم بػينػٍ [   أتجو ْوى ييًحبُّ ال ًذينى يػيقىاتًليوفى ًفي سىًبيًلًو صىٌفان كى
بهذا النداء إلى نفسي أكالنن كإلى كل قادة المسلمين في ببلد اهلل ثانيان ليتخذكا من ىذا الدكاء 

ئجن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر عبلجان لهمن ىذا أقالر عبلجن كأنجع عبلج كانظركا كيف تكوف النتا
 اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~155 ~ 
 

 ٚاٌؾ١بح اٌّٛد

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

ة لماذا قد ـ المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  سيًئٍلتي أكثر من مر 
البياف اإللهي الموت على الحياة في قولو عز كجلهلل }تػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو 

ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن{ ]الملكهلل من ااية لىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ ن ال ًذم خى [ كقد علمنا أف ِقىًديره
قدمة في الرتبة كالوجود على الموت فما الجواب عن ىذا السؤاؿ يا عباد اهلل؟ الجواب الحياة مت

ىو أف الحياة فعبلن متقدمة في الوجود على الموت كلكن الموت ىو كاب  الحياةن كالكاب  كإف 
ة متأخران في الوجود كالظهور كلكنو دائمان متقدـ في االعتبار كأخذ الحيطةن أداة االنطبلؽ في العرب

مقدمة على كابحها كلكن السائع البد أف يضع نالب عينيو الكاب  قبل أف يستعمل أداة 
االنطبلؽن ىذه الحقيقة ىي باختالار الجواب عن ىذا السؤاؿ الذم قد يطوؼ بذىن كثير من 
الناسن شاء اهلل سبحانو كتعالى بلطفو كحكمتو كرحمتو كقد بس  أسباب العيش لعباده في ىذه 

ن شاء أف يضع بين أيديهم الكاب  الذم يمنعهم من أف تطغيهم معايشها كالذم الحياة الدنيا
يمنعهم من أف تسكرىم متعها كلذائذىان فما ىو ىذا الكاب  الذم يمكن أف يؤدم في حياة عباد 
اهلل عز كجل ىذه المهمة؟ إنو الموتن إنو الكفة الثانيةن كمن ىنا كاف البد من تقديم الكاب  على 

نساف في فجاج الحياة الدنيا يتقلب في رغدىا كنعيمها كما يشاءن كمن ثم فلف علينا انطبلقة اإل
أيها اإلخوة أف نتبين حالتين اثنتين لئلنساف كأف نتبين كيف يتجلى ىذا الذم أحدثكم عنو من 

رحمة اهلل عز كجل كلطفو بعبادهن أما اإلنساف الذم أقبل إلى ىذه الحياة الدنيا يتقلب في نعيمها 
يذكؽ من لذائذىا كقد نسي أك تناسى ىذا الكاب ن نسي الموت الذم يتربه بو كمضى يعكف ك 

على لذائذ الدنيا كمتعها فلف الشأف بالنسبة لهذا اإلنساف أف يػيٍقًبلى إلى الدنيا إقباؿ المتعشع لهان 
ان عليها بل إقباؿ المتعلع بهان كلما ازداد تذكقان للذة من لذائذىا ازداد سكران بها كازداد عكوف
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ازداد ظمأن إليهان إنو يعاني من ظمئو ييخىيٍّلي إليو أف بحار الدنيا كلها ال تستطيع أف تركم ظمأه 
كالسر في ذلك أنو أقبل منطلقان إلى الحياة الدنيا ناسيان الكاب  الذم كضعو اهلل عز كجل في 

لنا ىذا المعنى في حديثو  االعتبار األكؿ أمامون كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ يالور
المتفع عليوهلل لو كاف لئلنساف كادو من ماؿ البتغى إليو ثانيا كلو كاف لئلنساف كادياف من ماؿ 

البتغى إليهما ثالثان كال يمؤل جوؼ ابن  دـ إال الترابن أم ال يوقفو عند حد كال يشعره بشبع إال 
كن ى عنو بالترابن كال يمؤل جوؼ ابن تذكره الموتن عب ر عنو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ك 

 دـ إال الترابن ىذا اإلنساف الذم نسي الموت كخييٍّلى إليو أنو مخلد يقبل كما قلت لكم إلى 
الدنيا رغدىان أموالهان متعهان إقباؿ العاشع لهان يغامر في سبيلها مستأثران كقد نسي اإليثارن يغامر 

ااخرينن يغامر في سبيل متعو كأىوائو كقد خييٍّلى إليو أنو في سبيلها ظالمان كقد نسي العدؿ كحقوؽ 
الوحيد الذم كيًضعىٍت مائدة الدنيا كلُّها أمامو ليأكل منها ما لذ  كطاب دكف حدٍّ لشبع كدكف حدٍّ 
لرمن كأما اإلنساف ااخر الذم أقبل إلى ىذه الحياة الدنيا كقد كضع نالب عينيو الكاب  الذم 

 سبحانو كتعالىن علم أف الموت يتربه بو كأنو يقف من بوابة الموت في طابور ال نب و إليو بياف اهلل
يعلم كما قلت أكثر من مرة أىو يقف في مقدمة الطابور أـ في نهايتو أـ في كسطو دكف أف يكوف 
أثران في ىذا لشيخوخة أك لشباب أك طفولة كضع نالب عينيو ىذا كمن ثم فهو يقبل إلى الدنيا 

رغدىا كلكنو يقبل إليها إقباؿ الموظف كيلٍّفى بالقياـ بمهمةن يقبل إليها إقباؿ من كيلٍّفى كيتقلب في 
بعمارة ىذه األرض على النحو الذم يشاء مالك ىذه األرض كمالك الكوف كلون يقبل إلى الدنيا 

ا كىكيليوا ًمٍن كىو يالغي إلى بياف اهلل القائلهلل }ىيوى ال ًذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى ذىليوالن فىاٍمشي  وا ًفي مىنىاًكًبهى
ًإلىٍيًو النُّشيوري{ ]الملكهلل [  كيالغي إلى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }ىيوى أىٍنشىأىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض ًُٓرٍزًقًو كى

ن كلفكم بمهمةو تتمثل في عمارتها العمارة المادية كالعمارة  ُٔكىاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىا{ ]ىودهلل من ااية
يالغي ىذا اإلنساف إلى خطاب اهلل فيقوؿ لبيك يا ربي ىا أنذا أنهض ألداء الوظيفة  الحضاريةن

التي كلفتني بهان يتمتع موظفان عند اهللن يتقلب في رغد العيشن يبني المالانعن يبني المؤسسات 
التجارية كلكنو يشعر في كل ساعة بل في كل دقيقة أنو موظف في ىذا يؤدم مهمة كلفو اهلل 

عالى بها كمن ثم فلف ىذا الكاب  يالده عن الشط ن يالده عن المغامرة كالدخوؿ فيما سبحانو كت
حرمو اهلل عز كجلن كاب  الموت يمنعو من أف يظلم ااخرينن كاب  الموت الذم ينتظره يمنعو من 
أف يلتهم حقوؽ ااخرين ليمؤل جيبو كليملئ رصيده بأمواؿ ااخرين كحقوقهمن ىذا اإلنساف الذم 

ب  الموت نالب عينيو ال يمكن أف يستلب كطنان لعبادو من عباد اهلل عز كجلن ال يمكن أف يضع كا
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يجردىم من حقوؽن ال يمكن أف يتبلعب عليهم من أف أجل أف يستىًجر ىم إلى عرش يريد أف 
 يتربع فوقو على حسابهم كظلم لحقوقهمن ىذا ىو الفارؽ ما بين اإلنسانػىٍيًن يا عباد اهللن أرأيتم إلى
الموت ككظيفتون أرأيتم إلى الموت كم ىو رحمة خفية من رحمات اهلل سبحانو كتعالى بعبادهن 
كلكن ينبغي أف أستدرؾ أيها اإلخوة ألقوؿ لكم إف الذم يضع الموت نالب عينيو فريقاف من 

الناسن أنا أتحدث عن الفريع الذم عرىؼى ىويتو كعرؼ ربو كأدرؾ أف الموت بوابة ينفذ منها إلى 
اء اهللن إلى لقاء خالقو الذم أحبو كاشتاؽ إلى رؤيتون عن ىذا الفريع أتحدثن ىذا اإلنساف إف لق

امتدت بو الحياة سىًعدى بالدنيا كأىٍسعىدى بها كإف عاجلو الموت رقالت الفرحة بين جوانحو ألنو 
أحب يستبشر بأنو على موعد قريب من لقاء اهلل سبحانو كتعالى كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل من 

لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءهن قالت عائشة يا رسوؿ اهلل أىو الموت 
فكلنا يكره الموتن قاؿ ليس ذاؾ كلكن العبد إذا كفاه الموت كبيشٍّرى برحمة اهلل كلقائو لم يكن 

لى كعقابو لم يكن شيءه أشد شيءه أحب  إليو من لقاء اهلل كإذا بيشٍّرى العبد بسخ  اهلل سبحانو كتعا
كأصعب عليو من لقاء اهلل سبحانو كتعالىن اإلنساف الذم عرؼ حقيقة الموت كأدرؾ أنو ليس 

عبارة عن عدـ كإنما ىو انتقاؿ عبر بوابة من حياة إلى حياة أخرل أرسخ قوة من ىذه الحياة ىي 
لموت كلكنو لم يدرؾ معناهن الحياة التي يلقى فيها العبد ربو سبحانو كتعالىن أما الذم عرؼ ا

عرؼ الموت متوىمان أنو عدـ بعد كجود كأنو الغبلؼ األخير لقالة ىذه الحياة التي يعيشهان ىذا 
اإلنساف من شأنو أف يسير في طريقو إلى ىذه النهاية تمامان كلنساف يسير في نفع ذم اتجاه كاحد 

النفع كلما شعر بالوحشة تأخذ بخناقون   كىو يعلم أف نهايتو سدٌّ ال ييٍختػىرىؽن كلما أكغل في ىذا
كلما أكغل كأكغل كدنا إلى السد شعر أنو يكاد أف يختنعن تلك ىي قالة اإلنساف الذم عرؼ 
الموت كلكن ظن أنو عدـ بعد كجودن عباد اهلل أنا أحمد اهلل كاحمدكا معي مولكم جل جبللو أف 

ياة ككل منهما ضب  لآلخرن نحمد اهلل عز بالرنا بحقيقة الموتن أنو بي ن لنا أنهما كفتاف موت كح
كجل على أنو أك د لنا أف الموت بوابة نرحل منها إلى لقائون ألستم في شوؽو شديد إلى لقاء اهللن 
إنكم تسألوف اهلل صباح مساءن تجأركف إليو بالشكول كالضراعةن تتنػزؿ عليكم نعمو من كل حدب 

ا الذم يأتيكم منائحو كلما تركه بعدن الموت ىو كصوب كلكنكم ال تركنون ألم تتشوقوا إلى ىذ
الذم يرفع الحجاب بيننا كبين اهلل سبحانو كتعالىن الموت ىو الذم ييٍشًعرينا باألنس الذم شعر بو 
ببلؿ كىو يجود بنفسو إذ قاؿهلل كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبون ىذه نعمة ال أجل  منها 

مة أنها تضطبنا بسير مستقيم لرغد العيشن نتمتع بنعيم الدنيان كال أعظمن كمن مظاىر ىذه النع
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نتقلب في رغدىا لكن ضمن ضواب  ال مثل ذلك الذم يقبل إليها عاشقان قد سكر بمتعها يستأثر 
بها عن ااخرينن الن نقبل إلى الدنيا كلكننا نتقاسمها مع إخواننا تحت مظلة العدؿن نقبل إلى 

ان حقون نقبل إلى الدنيا كال نستأثر بها بل نؤثر كال نستأثرن بهذا يوحي الدنيا كلكننا ال نظلم أحد
الموت الذم ىو بوابة الوصوؿ إلى اهلل سبحانو كتعالىن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل من 
الموت ىذا الكاب  لنا كأف يجعلنا مطبقين كمنفذين لوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ 

ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ الجماعات فلنو ما ذكر في كثيرن أم من المعاصين إال يقوؿهلل أكثركا من 
ن أم من الطاعاتن إال كث رهن أسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل تعاملنا مع  قل لىو كما ذكر في قليلو

الموت قبل أف يالل إلينا سببان في أال نقع في الندامة التي سيقع فيها من نسوا أك تناسوا الموت 
ا فوجئوا بو ىيمنت حرقة من الندـ على قلوبهم ال يمكن أف تخمد بشكل من األشكاؿن حتى إذ

ألم تتالوركا ىذه الندامة التي يجسدىا بياف اهلل عز كجل في قوؿ هلل   (حىت ى ًإذىا جىاءى أىحىدىىيمي 
ا تػىرىٍكتي كىبل  إً  ًلمىةه ىيوى قىائًليهىا{ ]المؤمنوفهلل من اٍلمىٍوتي قىاؿى رىبٍّ اٍرًجعيوًفن لىعىلٍّي أىٍعمىلي صىاًلحان ًفيمى نػ هىا كى

ن ألم تقفوا على قولو عز كجل كىو يجسد ىذا المعنىهلل }كىلىٍو تػىرىل ًإًذ اٍلميٍجرًميوفى  ََُااية
  ُِوفى{ ]السجدةهللنىاًكسيو ريؤيكًسًهٍم ًعٍندى رىبًٍّهٍم رىبػ نىا أىٍبالىٍرنىا كىسىًمٍعنىا فىاٍرًجٍعنىا نػىٍعمىٍل صىاًلحان ًإن ا ميوًقني 

 ؟! أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم
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 ػٛاًِ إٌٙؼخ ٚاالٔؾلاه

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

انو كتعالى المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف في كتاب اهلل سبح
سننان كقوانين يبين لنا اهلل عز كجل من خبللها عوامل نهضة األمم كاألشخاص كالحضارات في 

مدارج الرقي كالتقدـن كيبين من خبلؿ ىذه السنن عوامل انحدار األمم كاألشخاص كالحضارات 
ـو أف إلى مهاكم التخلف كالهبلؾن يرد البياف اإللهي من خبلؿ ىذه السنن على من يتالور الي

للحضارات كالدكؿ أعماران كأعمار األشخاص فهي تبدأ من ضعف كضعف الطفل ثم تتحوؿ إلى 
قوة فقوة متزايدة ثم تتراجع ثم تذبل ثم تنطفئ جذكة تلك الحضارة كالحياةن أم أنها عوامل 

ا طبيعية ال عبلقة لها بسلوؾ األشخاص بأخطائهم أك انحرافاتهمن كلكن البياف اإللهي يرد على ىذ
التالور من خبلؿ ىذه السنن التي نتبينها في كتاب اهللن كلقد جسد البياف اإللهي ىذه السنن من 
خبلؿ قالة شخهو بين لنا تنقلو كإقبالو إلى الحياة متمتعان بمقومات البقاء ثم بين لنا تراجعو إلى 

ف ىذا الشخه الذبوؿ فالضعف فالهبلؾ من خبلؿ ىذا القانوف الذم يحدثنا البياف اإللهي عنون إ
ىو قاركفن ككم يمر في المجتمعات اإلنسانية كرثة لقاركف ىذا كإنهم لجميعان ينطبع عليهم قانوف 
اهلل سبحانو كتعالى كسنتون فتأملوا في ىذا الذم يقولو لنا اهلل سبحانو كتعالىهلل }ًإف  قىاريكفى كىافى ًمٍن 

نىاهي ًمنى ا ًة{ ]القالههلل قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍم كى تػىيػٍ ٍلكينيوًز مىا ًإف  مىفىاًتحىوي لىتػىنيوءي بًاٍلعياٍلبىًة أيكًلي اٍلقيو 
ن ىذه ىي المرحلة األكلى من حياة قاركف ىذا الذم يجسد لنا البياف اإللهي في  ٕٔمن ااية

 ٕٔقالههلل من اايةشخالو مظهران لقانونو ىذا؛ }ًإف  قىاريكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍم{ ]ال
كالبغي يا عباد اهلل أشد أنواع الظلمن البغي ىو اجتماع االستكبار مع العتو كالظلمن كىكذا كاف 
قاركفن كلكأف فيكم من يسأؿهلل فلذا كاف قاركف قد كصل بو الظلم كالعتو إلى ىذه الدرجة فلماذا 

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مى  ًة{ أكرمو اهلل عز كجل بالكنوز كقاؿهلل }كى تػىيػٍ ا ًإف  مىفىاًتحىوي لىتػىنيوءي بًاٍلعياٍلبىًة أيكًلي اٍلقيو 
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؟ لماذا متعو اهلل بهذا الزخم الكبير من الغنىن ذلك الغنى الذم بلغ إلى  ٕٔ]القالههلل من ااية
درجة أف مفاتي  كنوزه ال تكاد العالبة تستطيع أف تحملو؟ ما الجواب عن ىذا يا عباد اهلل؟ 

لمنطع أف اإلنساف إذا كقع ال يمكن أف يقع من على الحالير كإنما يقع من الجواب ىو ما يقولو ا
على العرش أك السريرن إذا كاف اإلنساف على أرض مستوية فبل معنى لوقوعو منها كإنما يرتفع ثم 
يرتفع ثم إنو يهوم من حالعن ىذا المنطع ىو الجوابن اقتالت سنة اهلل سبحانو كتعالى أف يرفع 

الذم جمعوا إلى الظلم العتو كاالستكبارن اقتضت سنة اهلل عز كجل أف يمد لهم الطغاة الباغين 
في الرخاء كأف يرفعهم إلى شأكو فوؽ شأكو فوؽ شأك لكي يأتي الهوم بعد ذلك لو معناه المهلك يا 

تػ عي  وا عباد اهللن تلك سنة أخرل في كتاب اهلل عز كجلن ألم تقرؤكا قولوهلل }ذىٍرىيٍم يىٍأكيليوا كىيػىتىمى
[ن كقد كرر البياف اإللهي ىذه السنةن كىكذا سما اهلل ّكىيػيٍلًهًهمي اأٍلىمىلي فىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى  ]الحجرهلل

ا بين يدم اإلىبلؾ الذم ينتظره كالذم حاؽ بون كلكن أيضان  عز كجل بحياة ىذا الطاغية صيعيدى
إليو من ينالحون أف يرسل إليو اقتضت سنة اهلل سبحانو كتعالى إذا استدرج الظالم الباغي أف يرسل 

من يعظون من يحذره كينذرهن كىكذا أنبأنا بياف اهلل عز كجلن أرسل إليو من يقوؿ لوهلل }ال تػىٍفرىٍح ًإف  
ن ال تفرح الفرح الذم يبعث على الطغيافن  ٕٔالل وى ال ييًحبُّ اٍلفىرًًحينى{ ]القالههلل من ااية

ا  تىاؾى الل وي الد ا نٍػيىا كىأىٍحًسٍن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى كىال }كىابٍػتىًغ ًفيمى رى اٍاًخرىةى كىال تػىٍنسى نىاًليبىكى ًمنى الدُّ
ن نالائ  جامعة بعثها اهلل  ٕٕتػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى ال ييًحبُّ اٍلميٍفًسًدينى{ ]القالههلل

اصحينن } تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض  ن سبحانو كتعالى إليو من خبلؿ رسل كمن خبلؿ صالحين ن
كالفساد ىي الكلمة الجامعة التي تحوم كل أنواع الشركرن }كىال تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض  ن الظلم 

لوف من أشد ألواف الفسادن تجريد الناس من حقوقهم كممتلكاتهم كأكطانهم من أشد أنواع 
اد البيئة من أشد أنواع الفسادن } كىال تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض الفسادن العبث بالحرث كالنسل كإفس

ًإف  الل وى ال ييًحبُّ اٍلميٍفًسًدينى{  ن انظركا إلى المرحلة األخرل من حياة قاركفن إنها سنة ماضية في 
ياـ عباد اهلل عز كجل تبينت لنا في التاريخ القالي المدبر كفي كاقعنا الحالي كفي مستقبل األ

ا أيكتًيتيوي عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم{]القالههلل من ااية ن ىي الكلمة التي يقولها  ٖٕااتيةن قاؿهلل }قىاؿى ًإن مى
العتاة كالطغاة دائمانن إنها القدرةن إنها الميٍكنىةي العلميةن إنها التكنولوجيان إنها مفاتي  أكتيتها بقوةو 

ا أيكتًيتيوي منين بعرؽ جبينين ليس في الكوف من قد تفضل عل ي  بشيءو مما قد أكتيتو؛ } قىاؿى ًإن مى
شىدُّ عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم ن كيأتي الجواب }أىكىلىٍم يػىٍعلىٍم أىف  الل وى قىٍد أىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلًو ًمنى اٍلقيريكًف مىٍن ىيوى أى 

ٍمعان كىال ييٍسأىؿي عىٍن ذينيوًبًهمي اٍلميجٍ  ن ىذه السنة أيها  ٖٕرًميوفى{] القالههلل من اايةًمٍنوي قػيو ةن كىأىٍكثػىري جى
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اإلخوة نقرؤىا في كتاب اهلل كنجد مالداقها في حياتنا اليـو في عالمنا القريب كالقالين ثم إف 
البارم سبحانو كتعالى يضعنا أماـ ىذه الالورة األخرلن صورة افتتاف الناس بمظهر ىذا الغنىن ىذا 

يستعرض قوتو }   ٕٗخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًو ًفي{ ]القالههللاإلقباؿ الحضارم الخلبي الكاذب؛ }فى 
نٍػيىا يىا لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكًتيى قىاريكفي ًإن وي لىذيك حىظٍّ عى  ن كىقىاؿى زًينىًتًو قىاؿى ال ًذينى ييرًيديكفى اٍلحىيىاةى الدُّ ًظيمو

توا اإليمافن } كىقىاؿى ال ًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ؛ أكتوا العلمن لم يقلهلل أك  َٖال ًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى{]القالههلل
ا ًإال  الال اًبريكفى{] القالههلل ره ًلمىٍن  مىنى كىعىًملى صىاًلحان كىال يػيلىق اىى يػٍ ن لماذ  َٖكىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي الل ًو خى

يماف؟ كضىعىنىا بياف اهلل قاؿ } كىقىاؿى ال ًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى  ألم يكن أكلى أف يقوؿ كقاؿ الذين أكتوا اإل
عز كجل أماـ المعينن ما ىو معين اإليماف يا عباد اهلل؟ إنو العلمن ما من إنساف أسلم عقلو 

لموازين العلم بالدؽ إال كىداه العلم إلى اإليماف باهلل عز كجلن ما من إنساف تشر بى عقلو حقائع 
ه العلم إلى ىويتو عبدان مملوكان ذليبلن العلم كاستعمل مالباحو في الطريع الذم يسير فيو إال كىدا

هلل سبحانو كتعالىن كما من إنساف تنك بى عن طريع العلم إال كتاه في منعرجات الحياة ثم زجتو 
ره ًلمىٍن  مىنى  يػٍ ىذه المنعرجات في الشقاء الوبيلن  } كىقىاؿى ال ًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي الل ًو خى

ن ما ىي المرحلة األخيرة في قالة ىذا  َٖاًلحان كىال يػيلىق اىىا ًإال  الال اًبريكفى{] القالههللكىعىًملى صى 
اإلنساف بل في ىذه السنة الربانية التي يجسدىا لنا اهلل عز كجل من خبلؿ ىذا اإلنساف؟ 
ن  }فخسفنا بو كبداره األرض فما كاف لو من فئة ينالركنو من دكف اهلل كما كاف من المنتالرين

}خسفنا بو كبداره األرض  تأملوا في مظهر جبلؿ الربوبية في ىذا الكبلـ؛ عبد مثلي كمثلكم يقوؿ 
فخسفنا بو كبداره األرض؟! إنساف من الناس كليكن نبيان أك رسوالن يتأتى لو أف يقوؿ لو ىذا 

من يتحرؾ الكبلـ؟! إنما يقوؿ ىذا الكبلـ من كانت ناصية الدنيا بيدهن إنما يقوؿ ىذا الكبلـ 
الناس في قبضتو كيتقلبوف في مملكتون إنو اهلل سبحانو كتعالىن الذم يقوؿ ىذا الكبلـ ىو ذاؾ 
الذم يقوؿهلل }أأمنتم من في السماء أف يخسف بكم األرض فلذا ىي تمورن أـ أمنتم من في 
 السماء أف يرسل عليكم حاصبان فستعلموف كيف نذير ن }فخسفنا بو كبداره األرض ن ما الذم
قضى بو إلى ىذه النهاية؟ إنو العتو كالطغياف كليست الطبيعة التي جعلت عمر األشخاص 

كالحضارات أشبو بعمر المولود الذم يولدن الن إنو العتو كالطغيافن كلو لم يسلم نفسو إلى ىذا 
أف العتو لجمع اهلل لو بين سعادتي الدنيا كااخرةن }كأصب  الذين تمنوا مكانو باألمس يقولوف كيك
اهلل يبس  الرزؽ لمن يشاء من عباده كيقدرن لوال أف من  اهلل علينا لخسف بنا كيكأنو ال يفل  
الكافركف ن ىذه ىي سنة رب العالمين جسدىا لنا اهلل عز كجل في ىذه القالةن ككم مر  بمعبر 
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ن قاركف  التاريخ أناس من أمثاؿ قاركف فحاؽ بهم ما حاؽ بقاركفن ككم في الناس اليـو من كرث م
كبرياءه كطغيانو فحاؽ بهم أك سيحيع بهم ىذا الذم حاؽ بقاركفن ثم تأملوا في عالارة ىذه 

القالة بل في عالارة ىذه السنة؛ }تلك الدار ااخرة نجعلها للذين ال يريدكف علوان في األرض كال 
ها خبلفان لما فسادان كالعاقبة للمتقين ن أتريد أف تمسك بمفتاح حضارة تظل في مستول شبابها كألق

يقولو شبنجلر كأمثالو؟ كن متمسكان بهذه الناليحة التي يقولها بياف اهلل }تلك الدار ااخرة نجعلها 
للذين ال يريدكف علوان في األرض كال فسادان  ن ما من أمة اصطبغت بهذا النال ن ما من أمة 

اهلل لهم من عمر الحضارات  اصطبغ أفرادىا قادة كشعوبان بذؿ العبودية هلل سبحانو كتعالى إال كمد
قرنان إثر قرف إثر قرفن نعمن ىذه حقيقة يضعها اهلل سبحانو كتعالى أماـ أبالارنا }تلك الدار ااخرة 
نجعلها للذين ال يريدكف علوان في األرض كال فسادان ن ما الذم يريده ربنا منا؟ يريد أال نفسدن يريد 

كتعالى إذا أردنا أف نأخذ حظنا من الحياة أال نجعل أال يطغى بعضنا على بعضن يريد ربنا سبحانو 
حظنا من الحياة ىيمنة على عباد اهلل ااخرينن يريد اهلل عز كجل منا أف نأخذ حظنا من الحياة 

كلكن على أف نسير في مناكب األرض كما أكسعها ال نظلمن ال نسلب حقوقان ألصحابهان ال نأخذ 
لذين حد ث عنهم رسوؿ اهلل ) قائبلنهلل لو كاف البن  دـ كادو ممتلكات ألصحابهان ال نكوف كالناس ا

من ماؿ البتغى إليو ثانيا كلو كاف لو ثافو البتغى إليهما ثالثان كال يمؤل جوؼ ابن  دـ إال الترابن 
حذار يا عباد اهلل أف نجعل تراب الموت ىو الذم يوقظنا من رقادن ىو الذم يوقظنا من ظلم 

الساعة التي توقظنا فيها رائحة الموت ممزكجة بتراب القبرن تلك الندامة  ااخرينن حذار فلف تلك
ال تغني  نذاؾ يا عباد اهللن بقي أف أقوؿ ىل ىذا الذم جسده لنا بياف اهلل في قالة قاركف كاف 

بدعان من التاريخ كالزمن؟ تأملوا يا عباد اهلل تجدكنها سنة نافذةن تالوركا كأغمضوا أعينكم كتذكركا 
أمثاالن كأمثاالن لقاركفن أال تذكركف ذلك الطاغية الذم ال يزاؿ اليـو يعيش كلكن في يمٍّ من  تجدكف

النسيافن ال يعلم اليـو ذاتو كال يعلم من ىو بل ىو نسياف أشبو بالجنوف منو بالرقادن إنو ذاؾ الذم 
ليـو سجينان معلقان قاد الواليات المتحدة ردحان من الزمنن أال تذكركف طاغية إسرائيل الذم يعيش ا

بين حالتي الموت كالحياةن ال ىو يناؿ حظان من الحياة يتنفس بها الالعداء كال ىو يستري  مع 
الموتى الذين أراحهم الموتن أال تتذكركف أكلئك الطغاة الذين أعلنوا عن ظعيانهم في عيٍرًض 

أفواىان فاغرة لتبتلعهم البحر قبل سنوات كيف قضى اهلل سبحانو كتعالى بأف تتفت  قيعاف البحر 
كتبتلع قواعدىم العسكرية؟! اذكركا ذلك أيها اإلخوة لتعلموا أف سنن اهلل ماضيةه في عبادهن 

كالعبرة التي ينبغي أف نقطفها من ىذا الكبلـ ألنفسنا أف نتفيأ ظبلؿ العدؿ كأف نقف أماـ مر ة 
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كأف نواصينا بيد اهلل سبحانو كتعالى كأف الذات جميعان فنعلم أننا عبيد هلل كأننا مملوكوف بقبضة اهلل 
مآلنا مهما فعلنا كمهما صعدنا أك ىبطنان مآلنا إلى الوقوؼ بين يدم اهلل }إف كل من في السموات 
كاألرض إال  ت الرحمن عبدان لقد أحالاىم كعدىم عدا ككلهم  تيو يـو القيامة فردا ن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 رؼظ١ُ فطبة هللا ػي ٚعً

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

طرؽ  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  مواطن من عامة الناس
باب داره طارؽ فخرج لينظر كإذا بو رسوؿ رئيس الدكلة جاءه برسالة منون كيف يتلقى ىذا 

المواطن ىذه الرسالة يا عباد اهلل؟ إنو يفضها بيد مضطربة كيحملع فيها تحدكه إلى قراءتها أطياؼ 
من المشاعر مختلفةن شعور تعظيم كمهابةن شعور أمل كفرحةن شعور خوؼن ىكذا يتلقى ىذا 

المواطن من عامة الناس رسالة من عبد مثلو كلكنو يتبوأ مكاف رئيس الدكلةن كلقد تلقى اإلنساف 
مثل ىذه الرسالة كلكن من خالع الكوف كلون تلقاىا ممن بيده األمر كالخلعن أنفذ إليو ىذه 
 الرسالة يخاطبو فيهان كما أعلم أف مكرمة أكـر اهلل عز كجل بها اإلنساف أجل كأعظم من تلك
المكرمة التي أى لىو اهلل عز كجل من خبللها لخطابون أى لىو اهلل عز كجل من خبللها لهذه الرسالة 

[ن كيف تلقى اإلنساف ىذه الرسالة؟ ٔٓالتي خاطبو فيها قائبلنهلل }يىا ًعبىاًدمى  ]العنكبوتهلل من ااية
عن السلف  كأنا أتحدث عن المسلمين في ىذا العالرن ال أتحدث عن العهود الغابرة كال

الالال ن خاطب اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف الفتان نظره إلى رسالتو الهابطة إليو من عند اهلل عز 
بػ ريكا  يىاتًًو كىلًيىتىذىك رى أيكليو اأٍلىٍلبىاًب{ ]ٌصهلل ن يقوؿهلل  ِٗكجل يقوؿهلل }ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىد 

اتًًو كىلىٍن تىًجدى ًمٍن ديكنًًو ميٍلتىحىدان{ ]الكهفهلل}كىاٍتلي مىا أيكًحيى ًإلىيٍ  ًلمى  ِٕكى ًمٍن ًكتىاًب رىبٍّكى ال ميبىدٍّؿى ًلكى
ـٍ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىاليهىا{ ]محمدهلل بػ ريكفى اٍلقيٍر فى أى ن ىذه التذكرة بألوانها  ِْن يقوؿ مقرعانهلل }أىفىبل يػىتىدى

ن ىي االستجابة التي رأيناىا في شخه ذلك المتنوعة تالك أسماعنا كتسرم إلى قلوبنا فأي
المواطن إذ يتلقى رسالة من رئيس الدكلةن جل المسلمين يا عباد اهلل عن خطاب اهلل عز كجل 

معرضوفن جل المسلمين عن ىذه الرسالة الربانية الهابطة إليهم من عند اهلل تائهوفن يبلحقهم بياف 
إليهم بآالئو كنعمو كىم عن ىذا كلو معرضوف  اهلل عز كجلن يعرفهم على ذاتو العليةن يتحبب
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كبدنياىم كأىوائهم منشغلوفن يحدثهم اهلل عز كجل عن المهمة التي خلقوا من أجلها كعن المآؿ 
الذم ىم صائركف إليو كىم عن ىذا النداء كىذا التنبيو معرضوف غافلوفن كيأتي بياف اهلل سبحانو 

كأنها  يات نزلت في ىذا العالر يا عباد اهللهلل }كىقىاؿى كتعالى يجسد حالة المسلمين ىذه كيبينها ك 
ا اٍلقيٍر فى مىٍهجيوران{ ]الفرقافهلل ن ىذا قوؿ صيغ باليغة  َّالر سيوؿي يىا رىبٍّ ًإف  قػىٍوًمي ات خىذيكا ىىذى

 ٖٔ-ٕٔ]ٌصهللالماضي لكنو سيقولو لربو يـو القيامة عنان }قيٍل ىيوى نػىبىأه عىًظيمه  أىنٍػتيٍم عىٍنوي ميٍعًرضيوفى{ 
ن كيزيد البياف اإللهي حديثو إلينا كنحن تائهوف عاكفوف على إعراضنا كغفلتنا ينبهنا إلى القسوة 
ا اٍلقيٍر فى عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعان ميتىالىدٍّعان ًمٍن خىٍشيىةً   التي منيت بها أفئدتنان يقوؿهلل }لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

م لو أنا كجهنا خطابنا ىذا ال إلى بني اإلنساف الذم أكتي قلبان أ ُِالل ًو{ ]الحشرهلل من ااية
نابضان بالمشاعر اإلنسانية بل إلى جبل جامد لرأيتو خاشعان متالدعان من خشية اهلل كلكن ىا ىو ذا 
اإلنساف في ىذا العالر يبرىن على أف لو قلبان أقسى من الحجارة كصدؽ اهلل القائلهلل }ثيم  قىسىٍت 

ا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري{قػيليوبيكيٍم مً  ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى ةن كى اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى  ٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى
ن ىذا بياف اهلل سبحانو كتعالى يالك أسماعنا فهل من مستيقظو عن ىذه  ْٕ]البقرةهلل من ااية

يتأملو كقد سما بنا ربنا إلى مستول خطابو؟ عباد  الغفلة يا عباد اهلل؟ ىل من عائد إلى كتاب اهلل
اهلل ماليبة المسلمين اليـو أنهمن بل جلهم كال أقوؿ كلهمن ال يتعرفوف على كتاب اهللن دعوكم من 

شباب نذركا أنفسهم لدراسة دين اهلل كحفظ كتاب اهللن ضعوا ىؤالء جانبانن دعوكم من أناس 
اب اهلل ما بين كل حين ك خر لكن تعالوا ننظر إلى يستأنسوف كيستبشركف بقراءة  يات من كت

السواد األعظم من المسلمين في ىذا العالرن تعالوا ننظر إلى السواد األعظم على اختبلؼ 
فئاتهم كعلى اختبلؼ رتبهم ىل فيهم من يتعرؼ على كتاب اهلل كيفرؽ بينو كبين كبلـ من سنة 

يقف على شيء من كتاب اهلل يتأملو كيتدبره رسوؿ اهلل؟ ىل فيهم من يجلس في صباح أك مساء ل
كإنها لرسالة ىبطت إلينا من علياء الربوبيةن من موالنا كخالقنا سبحانو كتعالى؟ كلكم يعلم 
الجوابن كليت أف المسلمين إذ أعرضوا في ىذا العالر ىذا اإلعراض المخجل عن كتاب 

د حدكد اإلعراض كلكنكم تعلموف موالىم كخالقهم ليت أنهم إذا أعرضوا ىذا اإلعراض كقفوا عن
أف الكثيرين منهم أضافوا إلى ىذا اإلعراض االستهانة بكتاب اهلل عز كجلن االستخفاؼ برسالة 
اهلل الهابطة إلينان إنهم اتخذكا كتاب اهلل بوقان لئلعبلف عن ماليبة الموت التي كقعت في بيت من 

زة إلى مقرىا األخيرن إف فيهم من أصب  البيوتن إنهم يتخذكنو اليـو ترنيمات أثناء سير الجنا
يجعل من كتاب اهلل سبحانو كتعالى ينبوع رزؽ بوسائل شتى ال داعي إلى الحديث عنهان حتى 
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إنكم لتعلموف أف في الناس من أصب  يستوحش من كتاب اهلل عز كجل إذا سمع  ياتو تتلى في 
بالدار؟! كم ككم سمعنا مثل ىذان كربنا المنػزؿ كلربما قاؿ قائلهم ما ىذا أىنالك ماليبة قد حل ت 

سبحانو كتعالى ىو المطلعن صاحب ىذا الخطاب الذم سما ثم سما بنا إلى رتبة لسنا أىبلن لها 
لوال فضل اهلل عز كجل كعظيم إحسانون يرل ىذا الذم فعلناه من االستهانةن من االستخفاؼ 

ب اهلل من القائمين على أمور ىذه األمة بكتاب اهلل سبحانو كتعالىن أال ليت أف الغيارل على كتا
يمنعوف ىؤالء الناس من ىذه االستهانة التي بلغت إلى أدنى درجات االستخفاؼ بكتاب اهلل عز 
كجلن أال ليت أنهم يالدركف صكوكان بالمنع تحت طائلة العقوبة لكل من يريد أف يجعل من 

ف يجعل من القر ف ترنيمات تتلى أثناء القر ف بوقان لئلعبلف عن موت كقع في دارن لكل من يريد أ
ن يتم اليـو  سير الجنازة إلى مقرىا األخيرن ىذا أضعف اإليماف يا عباد اهللن كىذ الذم يتم اليـو
ا اٍلقيٍر فى عىلىى  بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكتاب صدؽ اهلل عز كجل في كصفو إذ قاؿهلل }لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

ٍشيىًة الل ًو{ ]الحشرهلل من ااية جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعان  ن كم ككم في كتاب اهلل عز  ُِميتىالىدٍّعان ًمٍن خى
كجل من مشاىد لو تأملناىا يا عباد اهلل لذابت منا الحشاشة خجبلن من اهلل عز كجلن كم في 

 القر ف من مشاىد لو تلوناىا ككقفنا عندىا بتدبر لفاضت أفئدتنا حبان كعشقان لهذا اإللون كم ككم
في القر ف من مشاىد لو تأملناىا لفاضت أفئدتنا مهابةن كتعظيمان لهذا اإللون تعالوا فتأملوا في ىذا 
ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلًئكىًة اٍسجيديكا  المشهد الذم يخجل اإلنساف إف كانت فيو ذرة من بقايا اإلنسانيةهلل }كى

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػى  فىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًني كىىيٍم ًادى
ىل تأملتم في ىذا العتاب الرقيعن كرمتكم كأمرت  َٓلىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن{ ]الكهفهلل

ليس كأبىن طردتو من مبلئكتي بالسجود لكم في شخه أبيكم  دـ ككاف فيهم إبليسن استكبر إب
ساحة رحمتي من أجلكم كاليـو تعرضوف عني كتتخذكف من ىذا الذم استكبر عليكم ك لى على 
نفسو أف يعاديكم إلى قياـ الساعةن تتخذكنو كليان لكم من دكني كتعرضوف عني! كم ككم قرأت ىذا 

ب منو الحشاشة خجبلن البياف اإللهي كتأملتو كرددتون كل إنساف إذا تبل ىذا الكبلـ البد أف تذك 
ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإٍبًليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمرً  ًة اٍسجيديكا ًادى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلًئكى رىبًٍّو  من اهلل }كى

أقوؿ ال يا   َٓبىدىالن{ ]الكهفهللأىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى 
رب ما اتخذنا الشيطاف كليان من دكنكن حاشىن لكنو الضعف ربما ساقنا إلى ما ال ينبغي أف نساؽ 

إليون ىكذا ينبغي أف نقف أماـ كتاب اهللن أعرضنان لم نعد نتبين فيو شيئان من ىذه المشاىدن 
إلى ىذا المشهد الثانين كلماتن  ية  جعلناه أداة كمناديل للتعبير بها عن أحزاننان انظركا
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بىاًف{ ]الرحمنهلل ن يا  ُٔمختالرةهلل }ىىٍل جىزىاءي اأٍلًٍحسىاًف ًإال  اأٍلًٍحسىافين فىًبأىمٍّ  الًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ
عبادم ىل جزاء اإلحساف الهاب  إليكم من عندم نعمان ك الءن كحماية إال أف تقابلوا إحساني 

م يالعد إلين ىذا ىو المعنى األكؿن المعنى الثاني يا عبادم ىل جزاء الهاب  إليكم بلحساف منك
اإلحساف الذم يتعالى منكم إلي التزامان بأمرم كانقيادان لوصايام كنالائحين ىل جزاء اإلحساف 
الالاعد إلي منكم إال أف أكرمكم بمثل ىذا اإلحسافن ااية محبوكة من طرفيهان ىل جزاء 

ال اإلحساف الالاعد من العبد إلى اهلل كىل جزاء اإلحساف الالاعد من اإلحساف الهاب  من العبد إ
العبد إلى اهلل إال أف يكـر اهلل بالمقابل إحسانان يهب  من اهلل عز كجل إلى اإلنسافن أال نخجلن أال 
نستحي من أف نجعل ىذا الكبلـ الرباني أداة نعلن بو عن مالائبنان ترانيم في سير الجنائز إلى 

رل ما الموقف الذم سنقفو غدان يـو القيامة إذا أخذنا بالنواصي كحاسبنا على ىذا يا المقابرن ت
عباد اهلل؟ انظركا كتأملوا في قوؿ اهلل سبحانو كتعالى كىو الذم يتحبب إليناهلل }مىٍن ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي 

ًثيرىةن{ ]البقرةهلل من [ يعطيني ربي الماؿ كيمؤل ِْٓااية الل وى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافان كى
بيتي بالنعم كالعطاء ثم يقوؿ لي أال تقرضني شيئان من مالكن أعدؾ أنني سأكفيك مقابل ما تقرضني 
أضعاؼ أضعاؼ ذلكن يا رب أنت الذم أعطيتني الماؿ ثم أنت الذم تطلب مني أف أقرضك 

و كتعالى إلينان ىذا الكبلـ كلو مشهد ىذا الماؿن انظركا إلى ىذا التحبب من موالنا كخالقنا سبحان
كراء مشهد كراء مشهدن مئات المشاىد في كتاب اهلل عز كجل مطوية عن بالائرنان مطوية عن 

 ذاننان أصبحنا نستخدـ كتاب اهلل عز كجل أداة الستثمار الماؿن أصبحنا نستخدـ كتاب اهلل عز 
صغاء إلى كبلـ اهلل عز جل في كجل لما تعلموف حتى أصب  كثير من الناس يتشائموف من اإل

البيوتن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم كأسألو أف يالل  أحوالنا كأال يكلنا إلى نفوسنا كال 
 ركه يغفر لكماهلل العظيم فاستغفإلى شياطيننان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
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 فطوح هللا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

 دـ ييٍخلىع المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  ما من مولود من بني 
إال كقد جهزه اهلل سبحانو كتعالى بفطرتين اثنتينن أكالىما فطرة اإليماف باهلل سبحانو كتعالى 

كالركوف إلى مشاعر العبودية للخالع األكحد جل جبللون الثانية فطرة الغرائز الحيوانية التي أكدعها 
تنتظر المناخ المناسب ليقظتهان  اهلل عز كجل أيضان بين جوان  اإلنسافن ككبل الفطرتين تكوف راقدة

ككلنا نقرأ في ىذا قوؿ اهلل عز كجل  }كىنػىٍفسو كىمىا سىو اىىان فىأىٍلهىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا{ 
ٍيًن{ ]البلدهلل ٖ-ٕ]الشمسهلل يٍػنىاهي الن ٍجدى ٍيًنن كىىىدى ٍيًنن كىًلسىانان كىشىفىتػى نػى ن  َُ-ٖن }أىلىٍم نىٍجعىٍل لىوي عىيػٍ
عن ىاتين الفطرتين اللتين أحدثكم عنهمان فأما الفطرة اإليمانية فلنما الذم يوقظها في   ىما كناية

كياف اإلنساف إنما ىو التربية الدينية المثلىن فلذا تلقى اإلنساف من مجتمعو ىذه التربية الدينية 
ييتاحي لو  الالحيحة من خبلؿ عواملها المعركفة كأبرزىا البيت كالمدرسة كاإلعبلـ فلف ىذا اإلنساف

عندئذو أف يقف أماـ مر ة ذاتو كأف يتعرؼ على نفسو عبدان مملوكان خاضعان لسلطاف اهلل سبحانو 
كتعالى كأف يتعرؼ على مواله كخالقو إلهان كاحدان ال شريك لو كعندئذو تستيقظ فطرتو اإليمانية بين 

أتي  لو أف يتلقى ىذه  جوانحو بعد أف كانت برعمان ينتظر المناخ المبلئمن ىذا اإلنساف الذم
التربية اإليمانية المثلى يتحوؿ إلى ملك يمشي على األرضن تتفجر بين جوانحو األخبلؽ 

اإلنسانية الراشدةن يتالف باألمانة كال يمكن أف يركن إلى أم لوف من ألواف الخيانةن يركن إلى 
فسادن يؤثر ااخرين الالبلح كاإلصبلح كال يمكن أف يميل إلى أم لوف من ألواف الفساد أك اإل

على نفسو كال يستأثر لنفسو مضحيان بااخرينن يضحي بمالالحو الذاتية في سبيل مرضاة ربون في 
سبيل حماية أرضو ككطنو كحماية أمتون ىكذا تفعل الفطرة اإليمانية في كياف صاحبها كلكن بعدما 

د قلت إف للتربية عوامل  تستيقظن كإنما الذم يوقظها كما قلت لكم المناخ التربوم المبلئم كق
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كثيرة من أبرزىا البيت كالمدرسة كاإلعبلـن أما الذم لم تتهيأ لو ىذه التربية كمضى في حياتو قيديمىان 
كإنها لتػيٍعويزًهي كىو بعيد عنها فلسوؼ تبقى ىذه الفطرة اإليمانية راقدة بين جوانحو كإنما الذم 

ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى جميعان بهان كىكذا فلف يستيقظ فطرة الغرائز الحيوانية المهتاجة التي 
ىذه الغرائز الحيوانية تستبد بالاحبها إف لم يجد غذاءه التربوم الذم يحرره منهان يستبد كيالب  

عونان لمالالحو الشخاليةن يستأثر بدالن من أف يؤثرن يضحي بالبلد كاألرض كالوطن في سبيل 
كل ما تهفو إليو نفسو من المبلذ كاألىواء كالشهوات عرض من الدنيا قليلن يسيل لعابو كراء  

المنحطةن كىكذا يالب  ىذا اإلنساف كباالن على نفسو ككباالن على مجتمعو يا عباد اهللن ىذه 
حقيقة ال يرتاب فيها أحدن كالواقع المجرب قديمان كفي ىذه العالور الراىنة أكبر شاىد على ما 

كبالائرنا البرىاف الساطع الذم يبرز كيجسد ىذه الحقيقة  أقوؿن كإف أردنا أف نضع أماـ أبالارنا
فتعالوا إلى ىذا المثل الواقعي المتكرر في سائر المجتمعاتن رجل يملك مؤسسة مالية كبرل 

يبحث عن موظف يكوف أمينان لالندكقو المالين كأقبل إليو الكثيركف يعرضوف لو خدماتهمن فيهم 
نو يتمتع بخبرات تؤىلو لهذه الوظيفةن كلعل صاحب ىذه ملحد ال يؤمن باهلل كاليـو ااخر كلك

المؤسسة ىو ااخر ال يقيم للدين كزنان بل لعلو ملحد من المبلحدةن كينظر فيجد إلى جانبو إنسانان 
 خر لعلو يتمتع بخبرة أقل من الناحية الفنية لكنو يتفحالو كإذا ىو مؤمن باهلل عز كجلن كإذا ىو 

و كتعالى لون قد تلقى ىذه التربية التي أحدثكم عنها فهو يضب  نفسو في مرتب  بمراقبة اهلل سبحان
تقلباتو كلها بأمر اهلل عز كجلن من ىو الذم سيختاره رب ىذه المؤسسة كلعلو يكوف ملحدان؟  

كلكم يعلم الجوابن إنو ال يختار إال ىذا اإلنساف المتدين الملتـز على الرغم من أنو ىو شخاليان 
زنانن ذلك ألنو يعلم أف من اتالف بالفات العبودية هلل ككضع عبوديتو هلل موضع ال يقيم للدين ك 

التنفيذ كعاش حياتو كىو يراقب اهلل الذم يراقبون يعلم أف ىذا اإلنساف لن يخونون يعلم أف ىذا 
اإلنساف لن يغدر بون أما ذلك ااخر فهما بلغت خبراتو الفنية فلف عدـ انضباطو بالمخافة من اهللن 

عدـ انضباطو بمراقبة اهلل عز كجل البد أف يفرض عليو أف يقدـ حظوظو الشخالية على إف 
مالال  ااخرينن كىي فلسفة كل إنساف إف تحرر من رقابة اهلل سبحانو كتعالىن ىذا كاقع مرئي يا 
عباد اهلل كىو دليل كاض  على ما أقولو لكمن الفطرة اإليمانية عندما تستيقظ بين جوان  اإلنسافن 

سبيل استيقاظها كما قلت لكم إنما ىي التربية الدينية المثلىن فلنما تنقل ىذا اإلنساف من حاؿو ك 
إلى حاؿن ىذا اإلنساف يالب  في كل تقلباتو مع اهلل سبحانو كتعالىن ىذا اإلنساف يضع نالب 
الب عينيو في كل ساعة من كل يـو أنو ربما سيرحل في نهاية ىذا اليـو إلى اهلل عز كجلن يضع ن
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عينية أف كقفةن تنتظره بين يدم اهلل عز كجل يحاسبو فيها على الكبير كالالغيرن أفتركف أف ىذا 
اإلنساف كىو يعيش حياتو ىذه مرتبطان برقابة اهلل عز كجل يمكن أف يخوف أمتو؟ يمكن أف ينحرؼ 

لن أجران عن الالدؽ إلى النفاؽ؟ يمكن أف يخوف كطنو؟ يمكن أف يمد يده إلى عرضو من الدنيا قلي
زىيدان إلعراضو عن مالال  بلده كأمتو؟ حاشىن ال يمكن أف يكوف ذلك ق ن كلكن اإلنساف 

ااخر يا عباد اهلل منطقي مع نفسو عندما يلتفت يمينان كشماالن فبل يرل سلطانان غير سلطاف غرائزه 
لعاجلةن شيء الحيوانية تقودهن ال يرل أمامو ماللحة ينبغي أف يسعى إليها إال مالالحو اانية ا

طبيعي أف يضحيى بالمالال  األخرل كلها في سبيل ذاتون في سبيل أىوائون قد يبيعك كبلمان لذيذان 
ممتعانن قد يخدرؾ بأحاديث طنانة رنانة تدؿ على الحب كالتضحية كما إلى ذلك كلكنو بعد أف 

هلل }كىًمنى الن اًس يعرض عنك كيػيٍقًبلى إلى شأنو كعملو تجده يمارس نقيض ذلكن كصدؽ اهلل القائل
ًإذى  ن كى نٍػيىا كىييٍشًهدي الل وى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً ا تػىوىل ى سىعىى مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ

ٍتوي ًفي اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالل وي ال ييًحبُّ اٍلفىسىا ًإذىا ًقيلى لىوي ات ًع الل وى أىخىذى دىن كى
ٍثًم فىحىٍسبيوي جىهىن مي كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي{ ]البقرةهلل ن ىذا تالوير دقيع من كبلـ اهلل  َِٔ-َِْاٍلًعز ةي بًاأٍلً

سبحانو كتعالى لهذه الحقيقة يا عباد اهللن كىكذا نتبين يا عباد اهلل من خبلؿ ىذه الحقيقة التي 
ت نظرم كأنظاركم إليها أف الدكلة الدينية عندما تتحقع بالضواب  الدينية القائمة على العلم ألف

كعلى الوعي معان فلنما تقود أمتها إلى كاحةو ظليلة تتحقع فيها المودة كيتحقع فيها الوحدة كالنظاـ 
نا ساحة قد كالوفاؽن تاريخنا األغر يدؿ على ذلك ككاقعنا الذم نعيشو يدؿ على ذلكن كلكن ىاى

يسرم عليها التباس بالنسبة لبعض الناسن للناس الذين يريدكف أف يالطادكا بالماء العكرن ىنالك 
فارؽ كبير يا عباد اهلل بين الدكلة الدينية كالدكلة الطائفيةن أما الدكلة الدينية فهي تلك التي تلتـز 

الدرجات كالمراتب تحت  ىذا النهج الذم حدثتكم عنون تقف بأمتها ككل فئاتها على اختبلؼ
مظلة اإليماف باهلل كالعبودية هلل كترضع جيلها لباف التربية اإلسبلمية المثلىن ىذه ىي الدكلة الدينية 
بالمعنى الذم رسمو لنا بياف اهلل عز كجلن ىذه الدكلة يقودىا سلطاف الدين إلى ىذه الواحة الذم 

قي على التعاكف لماللحة ىذه األمةن كاحة حدثتكم عنهان كاحة الودن كاحة األلفةن كاحة التبل
الوفاؽن ديننا يدعو إلى ذلك كلون أما الدكلة الطائفيةن كىي الدكلة التي تظل قول الشر تنفخ في 

أكارىا فلنما تقود أصحابها إلى حياة من الخالاـ كالشقاؽ كإلى ىرج كمرج بين المذاىب 
  األمة في ضراـ ىذا االختبلؼ كىذا كاألدياف المختلفة كمن ثم يتبدد الوطن كتتبدد مالال

الشقاؽن فرؽ كفرؽ ما بين السماء كاألرض بين ىذين األمرين يا عباد اهللن الدين الذم تالطبغ بو 
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األمة متمثلة في قادتها كمتمثلة في شعوبها ال يمكن أف تفت  باب الشقاؽ بين أفرادىا كفئاتها ما 
يمكن إال أف يحقع نسيج األلفةن نسيج الوحدة  اختلفت منهم المذاىبن ال يمكنن ىذا الدين ال

كالتضامن على أساس من الجذع الجامعن جذع الوحدة اإليمانية التي تشكل الجامع المشترؾ بين 
ىذه الفئات كلهان كالوعي الديني كاإليماني الراسخاف المعتىمىدىاف على العلم ىما الضمانة لهذه 

ى الطائفية كنسياف كصايا كتاب اهلل سبحانو كتعالى كنسياف الحقيقة التي أقولها لكمن أما الركوف إل
كصايا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم فذلك ىو الذم يبعث على الهرج كالمرجن ذلكم 
ىو الذم يبدد قوة األمة كيحيلها إلى ضعفن ذلك ىو الذم يبدد كحدة األمة كيحيلها إلى 

يتربالوف بمالالحنا كمبادئنا ىو إثارة ىذا الشقاؽ شقاؽن نعمن كرأس ماؿ البغاة كالطغاة الذين 
كىذا الخالاـن أما موقف الدين الحع الذم ابتعث اهلل بو الرسل كاألنبياء جميعان فهو سد 

الثغراتن ىو جمع الشملن ىو إزالة أسباب الشقاؽن كتاريخنا األغر خير شاىد على ىذه الحقيقة 
ف يهيأ لنا أسباب يقظة فطرتنا اإليمانية اإلسبلمية حتى التي أقولها لكمن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أ

تتغلبن كال أقوؿ تقضين حتى تتغلب على طبيعة الغرائز الحيوانية كالشهوانية المتوضعة في  
 كياناتنان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 رىو٠ُ هللا ٌإلَٔبْ ٚػبلجخ مٌه

 

مدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل ح
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  عجيب شأف ابن  دـ مع مواله 

انو كتعالى بسلسلة من المكركمات كىو معرض عنها كعن شكر كخالقو عز كجلن متعو اهلل سبح
اهلل سبحانو كتعالى عليهان عاكف على االستجابة لرغائبو كأىوائو إال من رحم ربكن خلقو اهلل 
سبحانو كتعالى بيديو كما قاؿ في محكم تبيانون أسجد لو مبلئكتو أجمعن بث  فيو الركح التي 

إكراـ اهلل سبحانو كتعالى لو كعن تميزه عن سائر المخلوقات  نسبها إلى ذاتو العليةن أعلن عن
ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر  ـى كىحىمى بهذا التكريم المعلن عنو كصدؽ اهلل إذ قاؿهلل }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

لىٍقنىا ًثيرو ًمم ٍن خى ن سخر لو  َٕتػىٍفًضيبلن{ ]االسراءهلل كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍم عىلىى كى
المكونات التي من حولها كجعلها خدمان لمالالحو كرغائبون ثم إنو فوؽ ذلك كلو سما بو إلى 

مستول أىلية الخطاب لو فخاطبو عز من قائل بكبلـ اهللن بكبلمو الذم أنزلو إليو عن طريع الرسل 
ت التي أغدقها اهلل على ىذا المخلوؽ كاألنبياء فماذا كانت عاقبة ىذه السلسلة من المكركما

اإلنساف كماذا كاف موقفو من اإللو الذم كرمو بها كأنعم بها عليو؟ إنو بقي عاكفان على رغائبو 
معرضان عن ذكره منالرفان عن شكر نعمائو ناسيان كصاياه كأكامره التي يخاطبو بهان كمرة أخرل 

التي قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل }كىمىا أىٍكثػىري  أقوؿهلل إال من رحم ربكن إنما يالدؽ ىذا على الكثرة
ن يهيب اهلل عز كجل بو بعد ىذا التكريم كلو أف  َُّالن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى{ ]يوسفهلل

يذكره كال ينساهن أف يشكر نعمو التي أغدقها عليون أف يستجيب لوصاياه التي يخاطبو بهان 
مهددان  نان كمع ذلك فلف ىذا اإلنساف العجيب في شأنو يظل يخاطبو بذلك متحببان  نان كمنذران ك 

عاكفان على رغائبو معانقان أىواءه كشهواتون منالرفان عن كصايا اهلل كأكامرهن يخاطبو اهلل متحببان يقوؿهلل 
ليو عىلىٍيكيٍم  يىاتًنىا كىيػيزىكٍّيكيٍم كىيػيعىلٍّميكي  ٍلنىا ًفيكيٍم رىسيوالن ًمٍنكيٍم يػىتػٍ ا أىٍرسى مي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىيػيعىلٍّميكيٍم }كىمى

ن كلكن  ُِٓ-ُُٓمىا لىٍم تىكيونيوا تػىٍعلىميوفىن فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكا ًلي كىال تىٍكفيريكًف{ ]البقرةهلل
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يشىةن ضىٍنكان اإلنساف يظل معرضانن يخاطبو مهددان كمنذرانن يقوؿهلل }كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًلف  لىوي مىعً 
  يىاتػينىا كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىىن قىاؿى رىبٍّ ًلمى حىشىٍرتىًني أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىاًليرانن قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى 

ا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى{ ]طػوهلل ن أليس عجيبان شأف ىذا اإلنساف يا عباد اهلل؟! كإنك  ُِٔفػىنىًسيتػىهى
ظر بالمقابل إلى الجمادات بأنواعها كإلى النباتات على اختبلفها كإلى الحيوانات المتنوعة التي لتن

تسي  في أرض اهلل أك الطيور التي تسب  في فضاء اهلل سبحانو كتعالى فتجد كبلن عاكفان على 
أقامو  صبلتو كتسبيحون تجد كبلن منالرفان إلى تسبي  اهلل كحمده كإلى العكوؼ على الوظيفة التي
ٍمًدًه كىلىًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى  ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحى اهلل عز كجل عليها كصدؽ اهلل القائل  }كى

كصدؽ اهلل القائلهلل }كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلتىوي كىتىٍسًبيحىوي{ ]النورهلل   ْْتىٍسًبيحىهيٍم{ ]االسراءهلل من ااية
مكـر عند اهلل كىذا ىو شأف الجمادات كالنباتات ن ذلكم ىو شأف اإلنساف ال ُْمن ااية

كالحيوانات التي سخرىا اهلل خادمان لبني اإلنسافن أليس في ىذا يا عباد اهلل ما يخجل؟ أليس في 
ىذا يا عباد اهلل ما يثير العجب الذم أحدثكم عنو؟! كال يقولن فيكم قائل جمادات كتسب  بحمد 

اتاتن حيوانات عجماكات تقوؿ إنها عاكفة على تسبي  اهلل! اهلل! جمادات ال تعي كتعبد اهلل! نب
نعم صدؽ اهلل الذم أعلن عن ذلك ككذب من خالفن أيها اإلخوة إنها حقيقة علمية قبل أف 

تكوف حقيقة دينية تلك التي أٍلًفتي أنظاركم إليهان خلع اهلل اإلنساف كأمره بشكره كذكره كالتحقع 
لك ىذا العقل كالفكر اللذين جهزه اهلل بهما فبل يتخيلن أحد أف  بالعبودية لو كجعل كسيلتو إلى ذ

كل المخلوقات األخرل البد لكي تعرؼ موالىا كخالقها كلكي تدين لو بالعبودية من أف تتمتع 
بهذه الوسيلة ذاتهان كسيلة العقل كسيلةه شاءىا اهلل لئلنساف أما الجمادات الخاضعة لسلطاف اهلل 

 عز كجل فلها إلى ذلك أداة أخرل إلى جانب العقل الذم ميػ زىنىا اهلل بون كالعاكفة على تسبي  اهلل
النباتاتن الحيوانات الماضية على تنفيذ كظائفها التي خيًلقىٍت ألدائها العاكفة على تسبي  اهلل 
سبحانو كتعالى لها إلى ذلك كسيلة أخرل غير كسيلة العقل كالنطع اللذين متعنا اهلل سبحانو 

همان ألم تقرؤكا في الالحي ن في صحي  البخارم نبأ خطبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كتعالى ب
؟ أقبلت إليو امرأةن ككاف يخطب صلى اهلل عليو كسلم يـو الجمعة مستندان  كسلم في مثل ىذا اليـو
إلى جذعو مثبت في جدار المسجدن أقبلت تستأذنو في أف تالنع لو منبران عن طريع غبلـ لها نجار 

لهاهلل إف شئتن كبعد أياـ كيًضعى لرسوؿ اهلل منبر ذك ثبلث درجاتن أقالي ذلك الجذع إلى  فقاؿ
مكاف بعيد في المسجدن كذات يـو كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يخطب سمع كل من في 

المسجد أزيزان ينبعث من جوؼ ذلك الجذع كأنو صوت الناقة العشراء أم الحامل التي أكشكت 
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نزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من المنبر كمضى إلى ذلك الجذع فاستلمو  أف تضع مولودىان
كعانقو إلى أف ىدأ ما بو ككل من في المسجد كانوا شهودان على ذلكن أتقولوف إنو جذع جامد ال 

يعي كال يفقو؟ من قاؿ ىذا؟ ربما كاف اإلنساف أقسى قلبان من كثير من النباتات كالحيواناتن 
ةن{ ]البقرةهلل من كصدؽ اهلل ال اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى قائل  }ثيم  قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى

ن أجل يا عباد اهلل إنو لشيء مخجل يطوؼ ىذا الخجل شعوران في كياني ينبغي أف يطوؼ  ْٕااية
شهادة أناس بل أنا الشاىد  خجبلن بكياف كل كاحدو منكمن أقوؿ لكم شيئان  خر ال أنقلو عن طريع

على ذلكن أماـ غرفة نومي في المنػزؿ الذم أسكن فيو شجرة كبيرةن صباح كل يـو بعد الفجر 
تتجمع بين أغالاف ىذه الشجرة طيوره بأعداد كبيرة ككثيرة تؤدم كردىا في ترنيمة جماعية عجيبة 

ي اافاؽ تفرقت ىذه ال تفتأ إلى أف تشرؽ الشمسن فلذا أشرقت الشمس كانتشرت أشعتها ف
الطيور ما بين يمين كشماؿ كل إلى شأنون أنظر إلى ىذه الوظيفةن إلى ىذا الوردن إلى ىذه العبادة 
التي تلتقي إليها ىذه الحيوانات فوؽ ىذه الشجرة التي أراىا أمامي بعد بزكغ الفجر إلى طلوع 

رقاده كما بين إنساف ساىر الليل  الشمس كألتفت يمينان كشماالن فأرل ابن  دـ ما بين راقد يغ  في
طويبلن على شهواتو كأىوائو كأماـ إنساف يتقلب في رغائبو كرعوناتون يا ىذا أنت اإلنساف المكـر 
عند اهلل! أنت اإلنساف المبجل على عين اهلل! أنت اإلنساف الذم ميزؾ اهلل بخطابو تعرض عنو! 

كال عندما ينذر كيحذر تستجيب خائفان  كتتناسى فضلو! ال عندما يتحبب إليك تستجيب لتحببو
إلنذارهن ما ىذه القسوةن قارف بين كضعك كبين ىذه الحيوانات التي تراىان عباد اهلل  ية في كتاب 
اهلل ينبغي لكل منكم إذا قرأىا أف يذكب خجبلن من اهلل سبحانو كتعالى كىي  ية سجدة سنقرأىا 

ٍم تػىرى أىف  الل وى يىٍسجيدي لىوي مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىمىٍن ًفي كنسب  اهلل سبحانو كتعالى على أعقابها  }أىلى 
{ ]الحجهلل من ااية ثم قاؿهلل   ُٖاأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي كىالش جىري كىالد كيابُّ

ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىٍن ييهً  ًثيره ًمنى الن اًس كىكى {  ]الحجهلل من ااية}كىكى ا لىوي ًمٍن ميٍكرًـو ن  ًُٖن الل وي فىمى
رددكا ىذه اايةن ال حظوا كيف أف اهلل عز كجل أعلن أف كل الكائنات تسجد هلل عز كجل سجود 
عبادةن سجود تقديسن سجود تسبي ن كل؛ النجـو الجباؿ الشجر الدكاب كلهان لما كصل إلى 

{ ]الحجهلل من اايةىذا المخلوؽ اإلنساف قاؿهلل }كىكىثً  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي   ُٖيره ًمنى الن اًس كىكى
لماذا؟ أألف اهلل عز كجل ابتبلؾ بما ابتبلؾ بو من شهوات كأىواء كلكنو قبل ذلك غرس بين 
جوانحك فطرة اإليماف بون فطرة الحنين إليون فطرة الحب لو ثم إنو خاطبك كبػىي نى لك السبيل 

يع أف تتعالى فوؽ رعوناتك كتستطيع أف تتحرر عن شهواتك كأىوائك فأبيت إال الذم بو تستط
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استجابة للشيطاف الذم طرده اهلل عز كجل من رحمتو في سبيلك! اللهم إنا نسألك أف تجذبنا 
إليك بجاذب الحب كأف تأخذنا إليك من أنفسنان نسألك اللهم أف تستلبنا من رعوناتنا كأف 

هواتنان كأف ال تجعل نعمك التي أغدقتها علينا حجابان بيننا كبينك يا رب تستلبنا من أىوائنا كش
العالمينن أيها اإلخوة زبدة ىذا الكبلـ الذم أقولو لكم أف نرجع ااف بعد ىذا اللقاءن بعد ىذا 

المجلس في ىذا اليـو األغر المبارؾ كقد جددنا العهد مع اهلل على كل المستويات بالنسبة لكل 
 الفئاتن 

ان ف نكوف أكثر استجابة ألمر اهلل سبحانو كتعالى من النباتات كالجمادات لعل اهلل يالل  شأننأ
 لعظيمأقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل ا
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 اٌفزٓ ٚإٌغبح ِٕٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

أف سيدنا  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  ينبغي أف نعلم جميعان 
رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كاف يكثر من االستعاذة باهلل من الفتن ككاف ييحىذٍّري منها في كل مناسبة 

ككاف من دعائو في نهاية كل صبلة ))اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا كالممات كمن فتنة 
سلم قاؿهلل الفتنة المسي  الدجاؿ((ن كقد ركم عنو عن طريع أنس بن مالك أنو صلى اهلل عليو ك 

نائمة لعن اهلل من أيقظهان كىا نحن نرل يا عباد اهلل كيف أف نيراف الفتن تنقدح اليـو في جنبات 
األرضن كىا نحن نرل ىذه الفتن كيف تطوؼ بنا من قريب أك بعيدن حتى إف ىذه الفتن أصبحت 

ارن ىو الرصيد الوحيد لهذه الرصيد األكحد لؤلخبار اإلذاعية التي تتلقاىا ااذاف أك تتلقاىا األبال
األخبار التي ما تفتأ تتحدث عن اإلنسانية المهيضةن عن اإلنسانية المكلومة في جنبات األرضن 
كىل تسمعوف في ساعة من الساعات خبران إال من ىذا النوع يا عباد اهلل؟! ىذه حقيقة ينبغي أكالن 

فة كال تسوقها رياح العشوائية كإنما ىي أف نتبينها ثم ينبغي أف نعلم أف ىذه الفتن ال تأتي مالاد
نتيجة خط  يرسمها العدك المشترؾ بين يدم استبلب الحقوؽ كالقضاء على األكطاف كاستبلب 
الثركات المتنوعة على اختبلفها كالقضاء على بقايا الحضارة اإلنسانية المثلى التي تتملكها أمتنان 

عشوائيةن كألضرب لكم بعض األمثلةن إف فهي خط  مرسومة كليست مالادفة جاءت بها رياح ال
بغداد ما سقطتن إف جاز ىذا التعبيرن إال بعد مقدمات من الفتن خيطٍّ ى لهان أيلٍّبى فيها على 

األصدقاء كعلى اإلخوةن حيوٍّلىٍت عبلقة الود السارية فيما بينهم إلى عداكة كبغضاءن حيوٍّلىٍت عبلقة 
ت إلى تدابر كبغضاء كتحطيم حتى إذا استحرت ىذه الفتن التعاكف السارية بين الفئات كالجماعا

كأصيبت بغداد بالدكار كفقدت القدرة على التحكم انقض العدك المشترؾ ليجعل منها فريسة 
ينهشها كىا ىو إذا إلى اليـو يجتمعوف فئات على نهشها بعد أف تم القضاء عليهان فلسطين يا 

يدم رعاع الدنيا إال بعد أف تمت إليها مقدمة من ىذه عباد اهلل ما اغتالبت كما أصبحت نهبة بين 
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الفتن التي تم النفخ المستمر المتواصل في أكارىا حتى إذا تحققت الخطة كتحولت المودة 
السارية ما بين األشقاء إلى كقيعة كتحوؿ التعاكف الذم كاف ساريان ما بين الفئات إلى تدابر كبغضاء 

ف ينتهبها كأف يجعلها فريسة كأف توزع فلسطين بين يدم رعاع استطاع من ثىم  العدك المشترؾ أ
الدنيا كما قلت لكم كىؤالء الغاصبين كأنتم تعلموف يا عباد اهلل أف في الحيوانات المفترسة أنواعان 
ال تستطيع أف تنقض على فريستها إال بعد أف تزجها في دكار حتى إذا فقدت ىذه الفريسة القدرة 

ي الدكار انقضت عليهان كاليـو ىذه الخطة تتجو إلى لبناننا الشقيع أيضانن على التوازف ككقعت ف
فها ىي ذم الوسائل ليل نهار تسعى لتنفيذ ىذه الخطةن إثارة نيراف الفتنة التي تمت في بغداد 

كفلسطين كأفغانستاف كفي أماكن كثيرة أخرلن ىا ىي ذم المحاكلة ذاتيها تستمر صباح مساء كىا 
األسود يتردد ما بين لبناف كما كراء البحار مرة تلو المرة من أجل أف ينفخ في نيراف ىو ذا الغراب 

البغضاءن من أجل أف يعمد إلى كل تعدديةن تعددية متعاكنةن تعددية بناءةن يسعى ىذا الغرب سعيو 
ليحيلها إلى تعددية مخربةن إلى تعددية تتحوؿ إلى بركاف فتنةن يسعى ىذا العدك المشترؾ إلى 

ان إلى ت حويل تعددية المذاىبن كىي حقيقة ما كانت في يـو من األياـ أداة تخريب بل كانت سيل مى
تعاكف لكنو يحاكؿ أف يجعل منها أداة فتنة كأداة تدميرن تعددية المذاىبن تعددية الفرؽن تعددية 

م حذر االتجاىات السياسية المختلفة كل ذلك ننظر فنتبين ىذا المعنى الذم أقولو لكم كالذ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمتو منون إف ىذا العدك المشترؾ ينفخ في نيراف ىذه الفتنة بعد أف 
نفخ فيها طويبلن في بغداد كفي فلسطين كفي أماكن أخرلن ااف جاء دكر لبناف من أجل أف يحوؿ 

نها الذم تحلم بو لبناف إلى بوابة كما قد قلت لكم باألمس تنفذ منها الالهيونية العالمية بسلطا
إلى ىذا العالم أجمعن ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينها يا عباد اهللن كإذا تػىبػىي نى لنا ىذا المعنى فلف 
بوسعنا أف ندرؾ أف األمة تملك السبلح تحالن بو نفسها من كل مغبة من مغبات ىذا العدكاف 

لعدك المشترؾ كالوصوؿ إلى ما الذم يتربه بنا الدكائرن أف نغلع باب الفتنةن أف نحيل بين ىذا ا
يبتغيو من تحويل عبلقات الود بين اإلخوة إلى بغضاءن من تحويل عبلقات التعاكف بين الفئات 

كالجماعات إلى تدابر كشقاؽن فلنا إف فعلنا ذلكن كسبيل ذلك ميسور كما سأقولو ااف فلف ىذا 
لينا بأم كقيعة بل بأم العدك مهما حاكؿ أف يطوؼ ثم يطوؼ لن يجد منفذان يتسرب منو إ

اغتالابن ما الدكاء يا عباد اهلل؟ ىذا السؤاؿ طيًرحى على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم 
فكاف جوابو ىو ىذا الذم قالو عليو الالبلة كالسبلـ فيما يركيو علي كـر اهلل كجهون قاؿ عليو 

ر من قبلكم كنبأ ما بعدكم كحكم ما الالبلة كالسبلـ النجاة منها أم من الفتن كتاب اهلل فيو خب
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بينكمن من أعرض عنو من جبار قالمو اهلل كمن اىتدل بو ىداه اهلل سبحانو كتعالىن ىذا ىو 
العبلجن كلكن ىذا العبلج الذم نبهنا إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو كتاب اهلل ال تتمثل 

من الهدايا التي نتوجو بها إلى الناس إذ االستجابة لو في اإلكثار من طبعاتو كال في اإلكثار 
ندعوىم إلى العقود أك األعراسن ال تتمثل االستجابة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم 
في أف نالغي إليو كىو ييتلى في اإلذاعات المرئية أك المسموعة أك أف نسمعو عرضان في أمسية 

ليو كسلم أف نتلوه فنتدبره فننفذ كصاياهن ىذه تعزية كنحو ذلك كإنما يقالد المالطفى صلى اهلل ع
الفتن ليست حديثة العهد بل ىي موجودة منذ أف كجد العدكاف فوؽ ىذه األرضن منذ أف كجدت 
قول الشرن كلقد أل فى اإلسبلـ بين قبيلتين طالما كانتا متحاربتين ىما األكس كالخزرجن تحولتا إلى 

ود الذين كانوا يعيشوف بين ظهراني المسلمين تجمعهم مثاؿ للود كالتعاكف كالوحدة كلكن اليه
حياة مشتركة كيجمعهم السلم المشترؾ الذم كانت ترعاه عين اإلسبلـ ضاقوا ذرعان بهذا فأقبل 
رجل اسمو شاس بن قيس يحاكؿ أف يؤلب األكس على الخزرج كالخزرج على األكس في أمور 

الفئة إلى أف تقـو الساعةن فنسي لدقائع كطريقة من الخبث كانت كال تزاؿ ىي رأس ماؿ ىذه 
ىؤالء اإلخوة الذم كحدىم اهللن كحدىم اإلسبلـن نسوا ىذه النعمة كاىتاجت لدقائع معدكدة 

عوامل البغضاء فيما بينهم كلكن كتاب اهلل عز كجل سرعاف ما صهر ىذا الشعور فيهمن ما ذىك بى 
قها اهلل عز كجل عليهم فأقبلوا يتعانقوف كأقبل ىذا الشعور فيهم كأعادىم إلى ىذه النعمة التي أغد

ا ال ًذينى  مىنيوا ًإٍف تيًطيعيوا فىرًيقان ًمنى ال ًذينى  الواحد منهم يعتذر ألخيو كنزؿ قوؿ اهلل عز كجلهلل }يىا أىيػُّهى
اًفرًينىن كىكىٍيفى تىٍكفيريكفى كىأىنٍػتيمٍ  اًنكيٍم كى لىى عىلىٍيكيٍم  يىاتي الل ًو كىًفيكيٍم  أيكتيوا اٍلًكتىابى يػىريدُّككيٍم بػىٍعدى ًإيمى تػيتػٍ

{ ] ؿ عمرافهلل إلى أف قاؿهلل   َُُ-ََُرىسيوليوي كىمىٍن يػىٍعتىاًلٍم بًالل ًو فػىقىٍد ىيًدمى ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو
ًميعان كىال تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى الل ًو عىلىٍيكيٍم إً  ٍبًل الل ًو جى اءن فىأىل فى بػىٍينى }كىاٍعتىاًلميوا ًبحى ٍذ كيٍنتيٍم أىٍعدى

هىا{ ] ؿ  ًتًو ًإٍخوىانان كىكيٍنتيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍ عمرافهلل من قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى
ننا نحن؟ ن ما أشبو الليلة بالبارحة يا عباد اهللن ما الفرؽ بين ذلك الرعيل األكؿ كبي َُّااية

المسلمين في ىذا العالرن الوسائل التي كانت تستعمل باألمس لئليقاع كإلثارة براكين الفتنة ىي 
ن فلماذا استطاع أكلئك أف يتساموا فوقها كلماذا عجزنا نحن عن ذلك؟  ذاتها التي تستثار اليـو

ة من الفتن كمن سلوا أنفسكم ىذا السؤاؿ تعلموف الجوابن يا عباد اهلل إف الذم ينجي ىذه األم
ثم ينجيها من الدمار كالهبلؾ إنما ىو الرجوع إلى كصايا كتاب اهلل عز كجلن يقوؿ لنا كتاب اهلل 
عز كجل إف ىنالك ثبلث دكائر كل دائرة تقي من فيها من الفتن أيان كانتن الدائرة األكلى دائرة 
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فرقهم أف يجتمعوا تحت األمة اإلسبلميةن على المسلمين مهما اختلفت مذاىبهمن مهما تعددت 
مظلة ىذا اإلسبلـ كأف يذيبوا فوارؽ ما بينهم كإذا بالفتنة ابتعدت عنهمن الدائرة التي تليها كالتي 

ىي أكسع منها ىي دائرة األدياف المتعددة التي تلتقي كتنتهي عند جذع من الدين الواحدن في ىذه 
ددة كلكنها تنتمي كما قلت لكم إلى جذع الحالة على ىؤالء الذين فرقتهم األدياف السماكية المتع

كاحد عليهم أف يجعلوا من ىذا الجذع الجامع كقاية لهم ضد كل فرقةن كقاية لهم ضد كل فتنةن 
لئن تعدد الدين في حياتهم كفي سلوكاتهم فليذكركا أف الجذع كاحدن أف المالدر كاحدن فهذه 

بياف اهلل عز كجل ىي الدائرة اإلنسانيةن فلف كاف ىي الدائرة الثانيةن كالدائرة الثالثة كقد نبو إليها 
في األمة من ال ينتمي إلى إسبلـ كال إلى دين كال شيءو  خر كىو يعيش بين ظهراني ىذه األمة 
فليعلم أنو ينتمي إلى دائرة كاسعة جدان ىي اإلنسانية التي قدس اهلل سبحانو كتعالى حقوقها أيما 

ى ضركرة رعايتها عندما عب ر عنها باألسرة اإلنسانيةهلل }يىا أىيػُّهىا تقديس كنبهنا بياف اهلل عز كجل إل
هيمىا رًجىاالن كى  هىا زىٍكجىهىا كىبىث  ًمنػٍ ًثيران كىًنسىاءن الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي ال ًذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىعى ًمنػٍ

ـى ًإف  الل وى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبان{ ]النساءهللكىاتػ قيوا الل وى ال ًذم تىسىاءىليوفى بًًو كىا ا ن األرحاـ أم الرحم  ُأٍلىٍرحى
اإلنسانين أرأيتم إلى كتاب اهلل عز كجل كيف يكوف ىو العاصم لنا من الفتن كما قاؿ رسوؿ اهلل 
أف  صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن عباد اهلل من رأل العبرة في غيره فليعتبرن ىا أنتم تركف كيف

عدكنا المشترؾ يسعى سعيو البلىث إلى إيقاظ نيراف الفتنة بل إلى تفجير براكين الفتنة على مقربة 
منان بين منن بين األشقاءن بين فئات اختلفت مذاىبهمن حسنان لكنهم ينتموف إلى جذعو كاحدو من 

يسعى سعيو  العبودية هلل عز كجل كمن االلتفاؼ على دين اهلل سبحانو كتعالىن إف ىذا العدك
البلىث من أجل القضاء على بقايا حضارتنان من أجل القضاء على بقايا الثركات التي لم تطلها 
بعد يد ىذا العدك المشترؾ فعودكا إلى كتاب اهللن عودان إلى كتاب اهلل أيها األمةن أقولها لكل 

هن أقوؿ قولي ىذا الفئات عودان إلى كتاب اهلل تمسكوا بون عودكا إليون تدبركهن نفذكا كصايا
  كأستغفر اهلل العظيم
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 فبْ ِغ اٌؼَو ٠َوا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

اب اهلل عز المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  سنتاف نقرأىما في كت
كجل ألـز بالواحدة منهما ذاتو العلية كألـز بالثانية عباده في مقابل التزامو باألكلىن جعل السنة 
الثانية التي ألـز بها عباده شرطان للسنة األكلى التي تفضل بها على عبادهن أما السنة األكلى فهي 

مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرانن     ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر  تلك التي يعبر عنها بياف اهلل عز كجل في قولو سبحانوهلل }فىًلف  
ن قاعدة ألـز البارم عز كجل بها ذاتو العلية أنو ما من عسر يبتلى  ٔ-ٓييٍسران{ ]الشرح من ااية 

بو اإلنساف إال كيأتي في أعقابو مباشرة اليسر الذم ينسخو كلكن ذلك مشركط بأف يلتـز اإلنساف 
حانو كتعالى بون بالسنة التي ألـز اهلل سبحانو كتعالى بها عباده كىي أف بالعهد الذم ألزمو اهلل سب

يفر اإلنساف عندما يقع في العسر أيان كاف نوعون أف يفر منو إلى التجمل بالرضا كالالبر أكالن ثم أف 
يفر من ىذا العسر إلى اللجوء إلى أعتاب اهلل عز كجل كااللتالاؽ ببابو كالتمسكن عند جنابون 

السنة الثانيةن كلقد قضى اهلل عز كجل بأف يرب  األكلى بالثانية فقاؿ عز من قائل  تلك ىي 
ًإي امى فىاٍرىىبيوًف{ ]البقرةهلل من ااية ن أكفوا بعهدم الذم ألزمتكم  َْ}كىأىٍكفيوا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم كى

 عز كجل ثم الفرار من ىذه بو كىو الالبر على الشدائد التي تنتاب اإلنساف كتأتيو ابتبلءن من اهلل
الشدائد إلى أعتاب اهللن إلى الوقوؼ على باب اهللن إلى التضاؤؿ عند جنابو كالتعرض لالفحو 

ككرمون ككأف اهلل عز كجل يقوؿ لعباده إف أنتم كفيتم بالعهد الذم ألزمتكم بو التجاءن إلي  كفراران إلى 
ىو أف يعقب العسرى يسره دائمن ىما رحمتي كصفحي فلسوؼ إلـز ذاتي بما قد كعدتكم بو ك 

سنتاف إذان ينبغي أف نتبينهما جيدانن كإننا لنبلحظ ىذه السنة في حياتنا التي نعيشها سواء كانت 
ٍوًؼ كىاٍلجيوًع  ليوىن كيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اٍلخى حياة فردية أك اجتماعيةن ىي مالداؽ دقيع لقولو سبحانو  }كىلىنىبػٍ

ًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالث مىرىاًت{ ذلك ىو العسرن ثم قاؿ  }كىبىشًٍّر الال اًبرًينىن                                 كىنػىٍقهو ًمنى اأٍلىٍموىا
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ًإن ا ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى{ ]البقرة من ااية  هيٍم مياًليبىةه قىاليوا ًإن ا لًل ًو كى [ ن  إذان  ُٔٓ-ُٓٓال ًذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍ
ضية في عباد اهلل عز كجل كلكن اهلل عز كجل ألـز ذاتو بأف ينسخ اليسري العسرى بعد سنة االبتبلء ما

كأكد ذلك فقاؿهلل }ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران{   ٓذلك بل مباشرة }فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران{ ]الشرحهلل
هلل كلكن بشرط االلتجاء إلى اهللن بشرط الفرار من ىذا العسر إلى أعتاب ا  ٔ]الشرحهلل

كالتمسكن على باب اهلل سبحانو كتعالىن كانظركا إلى ىذا العهد الذم قطعو اهلل عز كجل علينا 
ٍلنىا ًإلىى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىعىل هيمٍ   من خبلؿ قولو سبحانو  }كىلىقىٍد أىٍرسى

انيوا  يػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيمٍ  بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
ن ىذا ىو العهد الذم قطعو اهلل عز كجل علينا كذلك ىو  ّْ-ِْيػىٍعمىليوفى{ ]األنعاـ من ااية 

ليوفي العهد الذم ألـز العهد الذم ألـز اهلل بو ذاتو تجاىنا فهبل كفينا العهد الذم قطعو اهلل علينا 
بيوًف{ ]البقرةهلل  ًإي امى فىاٍرىى اهلل عز كجل بو ذاتو؟! ىبل كقفنا عند قولو  }كىأىٍكفيوا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم كى

ن كمع ىذا فلف في الناس ربما من قد يعترض أك يستشكل فيقوؿ كما الحكمة من أف  َْمن ااية
ف عنو العسر إذا التجأ إلى اهلل عز كجلن ىبل أقامو في حياةو  يبتلي اهلل اإلنسافى بالعسر ثم يكش

كلها اليسر دكف ىذه المقدمة كتلك النتائجن دكف السنة األكلى كال السنة الثانية؟ سؤاؿ قد 
يطوؼ بذىن كثير من الناس فما الجواب على ذلك؟ الجواب باختالار يا عباد اهلل ىو أف ما 

ليـو ليست مقران كإنما ىي ممرٌّ إلى مقر ىي معبر ىي جسر إلى نعلمو من أف الحياة التي نعيشها ا
الحياة الباقية الخالدة التي تنتظرنا عبر بوابة الموتن إذا علمنا أف حياتنا ىذه ممر فهل من 

الحكمة الربانية أف يجعلها اهلل عز كجل نعيمان مقيمان ال تشوبو شائبة؟ ىل من الحكمة أف يتقلب 
ة في رغد من العيش أن ا ما تقلب ككيفما حل كسار إذان سيتشبث اإلنساف اإلنساف من ىذه الحيا

بهذه الحياة تشبث الخالدين كإذا أقبل إليو الموت فلسوؼ يكوف اقتبلعو أك انقبلعو من ىذه 
الحياة التي تعشقها ألنها كلها متع لسوؼ يكوف اقتبلعو من الحياة الدنيا أمران شديدان جدان جدان 

يكوف بمجموعة خيوط حريرية تشبثت بشجرة من الشوؾ اجتذبتها بشدة فتقطع من  كلعلو أشبو ما
تلك الخيوط ما تقطع كبقي منها ما بقين الحكمة أف يجعل اهلل ىذه الحياة التي ىي ممر مزيجة 
من خير كشر حتى نستفيد من الخير في طريقنا إلى اهلل فلذا جاءنا الشر تأفننا من ىذه الحياة 

نساف ما ينبغي أف يركن إليهان ما ينبغي أف يتعشقهان ىي جسر كالجسر ما ينبغي أف كعرفنا أف اإل
يكوف فيو من المتع ما في الدار التي أنت مقبل إليها بعد عبورؾ لهذا الجسر بدقائعن ىذه 

الحكمة األكلى أما الحكمة الثانية فهي أف تتجلى ىويتك عبدان هلل عز كجلن أنا عبد أعلن ذلك 
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لكن كيف تفوح رائحة عبوديتي حقيقة هللن إذا جاءتني االبتبلءات سنة من سنن اهلل  صباح مساء 
كما قلت لكم ثم أقبلت إلى العهد الذم ألـز اهلل عز كجل بو نفسي فالتجأت إليون شكوت أمرم 
إليون تمسكنت على بابون أعلنت عن تجملي كصبرم على قضائو ىنا تفوح رائحة عبودية اإلنساف 

ب أيها اإلخوة أف يعلن اإلنساف عن عبوديتو هلل ببرىاف ال أف يعلن عن عبوديتو هلل هلل كالمطلو 
بدعول تحتاج إلى دليلن ىذه الحقيقة كم ككم جسدىا اهلل عز كجل لنان ىذه الرابطة بين السنة 

ها شرطان لؤلكلى كالسنة التي ألزمنا ب  ٔالتي ألـز اهلل بها ذاتو العلية }ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران{ ]الشرحهلل
أف نفي بعهد اهلل عز كجل تجمبلن كصبران كأف نفي بعهد اهلل سبحانو كتعالى التجاءن كتمسكنان 

كتضرعان على أعتاب اهلل سبحانو كتعالى كانظركا يا عباد اهلل كيف يجسد لنا موالنا الحكيم ىذه 
و الالبلة كالسبلـن ضرب السنة بشطريها بل ىاتين السنتين في سيرة سيدنا يوسف على نبينا كعلي

اهلل لنا منو مثبلن لسلسلة االبتبلءات التي ابتًليى بها ثم ضرب اهلل لنا منو مثبلن للالبر كالتجمل 
كااللتجاء الدائم إلى اهلل ثم أرانا كيف أبدؿ اهلل سبحانو كتعالى عسره يسرانن أال تركف؟ ألم تقرؤكا 

ذنب اقترفو ثم إف فئة من الناس أقبلت سورة يوسف؟ رماه إخوتو كىو صغير في البئر دكف 
فانتشلتو من البئر كفازت بو عبدان باعتو في سوؽ النخاسة بمالر ىذا ىو االبتبلء الثانين ثم إف 

عزيز مالر اشتراه كاتخذه خادمان في دارهن كلما بلغ مبلغ الشباب كنضج كيانو كاشتد عوده راكدتو 
كاألشد فاستعالم كتعفف كالتجأ إلى اهلل سبحانو  زكجة العزيز عن نفسو كذلك ىو االبتبلء األطم

ٍيدىىين  أىٍصبي  ًإال  تىاٍلًرٍؼ عىنٍّي كى  ًإلىٍيًهن  كتعالى قائبلنهلل }قىاؿى رىبٍّ السٍٍّجني أىحىبُّ ًإلىي  ًمم ا يىٍدعيونىًني ًإلىٍيًو كى
اًىًلينى{ ]يوسفهلل لسلة من المالائب ن ثم إنو سجن لبضع سنين كىو برمءن س ّّكىأىكيٍن ًمنى اٍلجى

ىي سنةن ىي العسر الذم تحدث البياف اإللهي عنو لكن كيف قابل يوسف عليو الالبلة كالسبلـ 
ىذا العسر؟ قابلو بالتجمل كالرضان قابلو بااللتجاء إلى اهلل دائمان أف يفرج عنون أف يكشف عنو 

السجن ثم كانت العاقبة ىذا الضرن نعمن فماذا كانت عاقبة ذلك؟ كانت العاقبة أف أخرجو اهلل من 
الثانية أف زكجو من تلك التي راكدتو عن نفسو ثم إف اهلل بوأه عرش مالر ثم إف اهلل عز كجل جمع 
الشمل كأعاد إليو أبويو كإخوتون أرأيتم ىكذا يكوف رب العالمين في تالرفو مع عباده لكن تعالوا 

ى الذم أقولو لكمن أقبل إخوة نالغي السمع إلى خواتيم ىذه الالورة التي تجلي لنا ىذا المعن
يوسف إلى مالر يريدكف أف يأخذكا الميرةن الحاجات التي يحتاجوف إليها ليعودكا بها إلى 

الالحراء التي كانوا يعيشوف فيهان إلى الباديةن دخلوا على عزيز مالر كىم ال يعرفونوهلل }فػىلىم ا 
ا اٍلعىزًيزي مىس نى  نىا بًًبضىاعىةو ميٍزجىاةو فىأىٍكًؼ لىنىا اٍلكىٍيلى كىتىالىد ٍؽ دىخىليوا عىلىٍيًو قىاليوا يىا أىيػُّهى ا كىأىٍىلىنىا الضُّرُّ كىًجئػٍ
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ا ًقينىن قىاؿى ىىٍل عىًلٍمتيٍم مىا فػىعىٍلتيٍم بًييوسيفى كىأىًخيًو ًإٍذ أىنٍػتيٍم جى نىا ًإف  الل وى يىٍجًزم اٍلميتىالىدٍّ ًىليوفىن قىاليوا عىلىيػٍ
ىٍنتى ييو  نىا ًإن وي مىٍن يػىت ًع كىيىاٍلًبٍر فىًلف  الل وى ال أىًإن كى ألى ا أىًخي قىٍد مىن  الل وي عىلىيػٍ سيفي قىاؿى أىنىا ييوسيفي كىىىذى

اًطًئينىن قىاؿى ال تػىٍثرً  ًإٍف كين ا لىخى نىا كى مي يبى عىلىٍيكي ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنينىن قىاليوا تىالل ًو لىقىٍد  ثػىرىؾى الل وي عىلىيػٍ
ا فىأىٍلقيوهي عىلىى كىٍجًو أىًبي يى  بيوا بًقىًمياًلي ىىذى ٍأًت بىاًليران اٍليػىٍوـى يػىٍغًفري الل وي لىكيٍم كىىيوى أىٍرحىمي الر اًحًمينىن اٍذىى

ىًجدي رًي ى ييوسيفى لىوٍ  ًعينىن كىلىم ا فىالىلىًت اٍلًعيري قىاؿى أىبيوىيٍم ًإنٍّي ألى ال أىٍف تػيفىنٍّديكًفن قىاليوا كىٍأتيوًني بًأىٍىًلكيٍم أىٍجمى
 أىلىٍم أىقيٍل تىالل ًو ًإن كى لىًفي ضىبلًلكى اٍلقىًديًمن فػىلىم ا أىٍف جىاءى اٍلبىًشيري أىٍلقىاهي عىلىى كىٍجًهًو فىاٍرتىد  بىاًليران قىاؿى 

اًطًئينىن قىاؿى سىٍوؼى لىكيٍم ًإنٍّي أىٍعلىمي ًمنى الل ًو مىا ال تػىٍعلىميوفىن قىاليوا يىا أىبىانىا اٍستػىٍغفً  ٍر لىنىا ذينيوبػىنىا ًإن ا كين ا خى
ٍيًو كىقىا ٍغًفري لىكيٍم رىبٍّي ًإن وي ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمين فػىلىم ا دىخىليوا عىلىى ييوسيفى  كىل ًإلىٍيًو أىبػىوى ؿى اٍدخيليوا ًماٍلرى أىٍستػى

ٍيًو عى   –سجود تكريم ال سجود عبادة  -لىى اٍلعىٍرًش كىخىرُّكا لىوي سيج دا{ ًإٍف شىاءى الل وي  ًمًنينىن كىرىفىعى أىبػىوى
ٌقان كىقىٍد أىٍحسىنى ًبي ًإٍذ أىٍخرىجىًني مً  ا تىٍأًكيلي ريٍؤيامى ًمٍن قػىٍبلي قىٍد جىعىلىهىا رىبٍّي حى نى السٍٍّجًن }كىقىاؿى يىا أىبىًت ىىذى

ا يىشىاءي ًإن وي ىيوى كىجىاءى ًبكيٍم ًمنى اٍلبىٍدًك ًمٍن بػىٍعًد أىٍف نػىزى  غى الش ٍيطىافي بػىٍيًني كىبػىٍينى ًإٍخوىًتي ًإف  رىبٍّي لىًطيفه ًلمى
اًديًث فىاًطرى الس مىاكىاتً  كىاأٍلىٍرًض  اٍلعىًليمي اٍلحىًكيمين رىبٍّ قىٍد  تػىٍيتىًني ًمنى اٍلميٍلًك كىعىل ٍمتىًني ًمٍن تىٍأًكيًل اأٍلىحى

نػٍ    َُُ-ٖٖيىا كىاٍاًخرىًة تػىوىف ًني ميٍسًلمان كىأىٍلًحٍقًني بًالال اًلًحينى{ ]يوسف من ااية أىٍنتى كىلًيٍّي ًفي الدُّ
مشهد جذاب يا عباد اهلل ينسيك الدنيا كما فيهان يجعلك تعيش في بحار من حكمة اهلل كلطفو 

قلب في كفٍّ ككرمو كجودهن ما الشدة عندما تفر منها إلى أعتاب اهللن ما الببلء عندما تعلم أنك تت
من حكمة الرحمن سبحانو كتعالىن اللهم ألهمنا الشكر أماـ نعمائك كألهمنا الالبر كااللتجاء 

 إليك بالدؽ كثبات أماـ ضرائك أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 طالػ األِخ ٚفَبك٘ب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

ال تقبل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف من الحقائع التي 
الريب أف صبلح األمةن أيان كانتن رىن برسوخ ىويتها كأف فساد األمةن أيان كانتن رىن بضياع 
ىويتها كمن ثم فلف االىتماـ بالهوية كالعمل على رعايتها من أىم المحاكر األساسية في حياة 

لالبلح بكل اإلنساف كمن ثم فلف العمل على حماية ىذه الهوية كتغذيتها ىو السبيل إلى تحقيع ا
ما تشملو ىذه الكلمة من معنىن كإف عدـ االكتراث بالهوية كعدـ االىتماـ بها ىو السبب 

المباًشر للفساد بكل ما في ىذه الكلمة من معنى كبكل ما تشملو كلمة الفساد من أنواعن كلكن 
ك الشيء ما ىي الهوية يا عباد اهلل؟ يقوؿ العلماء أف ىوية الشيء ىي الذاتيات التي يتحقع ذل

بهان ىوية الشيء ىي الذاتيات التي تدخل في ًقواـ الشيء كتبقي ببقائون أما ما كراء ذلك من 
األعراض فقد يلتبس على كثير من الناس أنها من الهوية كىي ليست كذلكن إف األثاث كالفرش 

ة الدار في الدار ليس شيء منهما من ىوية الدارن كإف الطبلء الذم تزدىي بو الدار ليس من ىوي
في شيء ألف الطبلء يأتي كيذىب كإف الفرش كاألثاث كل ذلك يأتي كيتطور كيتغير أما ىوية الدار 
فهي الغرؼ التي تتألف منها كىي الجدراف كالسقوؼ تلك ىي ىوية الدارن إذا عرفنا ىذا المثاؿ 

معنى الهوية  يا عباد اهلل فلنعلم أف ما تتمتع بو األـ من القوميات كاألعراؽ ليس داخبلن في
اإلنسانية ق  ألف اإلنساف يرحل من ىذه الحياة الدنيا كقد تركتو أعراقو كقد تركتو قوميتون يرحل 
عن ىذه الدنيا كقد كدعتو إلى غير رجعةو أك لقاءن إف ما قد نتمتع بو من غنى أك ما نعانيو من فقرن 

قوة أك ما نعانيو من ضعف ليس  إف ما نتمتع بو من علم أف ما نعانيو من جهلن إف ما نمتع بو من
شيء من ذلك داخبلن في معنى ىوية اإلنساف أبدانن غدان سنرحل من ىذه الحياة الدنيا كقد كدعتنا 
ىذه الالفات كاألعراض كلهان ننظر كنلتفت فبل نجد ظبلن للغنى الذم كنا نتمتع بو أك حتى للفقر 

الضعف الذم كاف صفة من صفاتنا كإنما  الذم كنا نعانيون نلتفت كنبحث فبل نجد ظبلن للقوة أك
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نرحل من ىذه الحياة الدنيا إلى اهلل بهوياتنان بذاتيتنان فما ىي ىوية اإلنساف يا عباد اهلل إذا عرفنا 
الفرؽ بينها كبين الالفات كاألعراض؟ ىوية اإلنساف مملوكيتو لمن أبدعو ككونون ىوية اإلنساف 

يتو كيفعل بو ما يشاءن تلك ىي ىوية اإلنسافن كبهذه عبوديتو لمن ىو ملك لون لمن يأخذ بناص
الهوية نرحل إلى اهلل سبحانو كتعالىن كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت 

ٍلًقيىامىًة فػىٍردان  كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدانن كىكيلُّهيٍم  تًيًو يػىٍوـى ا
[ عاريان عن الالفات التي كاف يتباىى بهان عاريان عن األعراؽ كالقوميات التي كاف ٓٗ-ّٗ]مريمهلل

ينتمي إليهان عاريان عن كل شيء إال عن ىوية مملوكيتو هللن كصدؽ اهلل القائلهلل }أىفػىرىأىٍيتى ال ًذم كىفىرى 
يكتػىيىن  مىاالن كىكىلى  دانن أىط لىعى اٍلغىٍيبى أىـً ات خىذى ًعٍندى الر ٍحمىًن عىٍهدانن               كىبل  سىنىٍكتيبي بًآياتًنىا كىقىاؿى ألى

اًب مىٌدان  ]مريمهلل [ن ىذه الحقيقة التي يضعنا بياف اهلل سبحانو ٕٗ-ٕٕمىا يػىقيوؿي كىنىميدُّ لىوي ًمنى اٍلعىذى
أف نفرؽ بين الهوية كالذات التي لن تفارقنا  كتعالى أمامها ينبغي أف نحتفي بها أيما احتفاءن ينبغي

إال إلى يـو كقوفنا بين يدم اهلل عز كجل كبين الالفات كاألعراض التي تأتي كتذىب ككثيران ما 
يخدع اإلنساف بهان إذا عرفنا ىذه الحقيقة يا عباد اهلل فما الذم يجب علينا فعلو في حياتنا الدنيا 

ك لحماية ىذه الهوية كلتغذيتها بكل الوسائل التي تضمن ىذه؟ يجب علينا أف نبذؿ كل ما نمل
حويتها كتضمن أف تكوف لها القيادة في حياتنا كتضمن تغلبها على األعراض كالالفات ااتية 

كالذاىبة في حياتنا ىذهن ينبغي لنا على كل المستويات أف نبذؿ كل ما نملك لتغذية ىذه الهوية 
أكضحتن لكن ما ىو الغذاء األمثل بل ربما األكحد لحماية على النحو الذم ذكرت كللغاية التي 

ىذه الهويةن ىوية المملوكية هللن العبودية هلل عز كجل؟ إف غذاء ىذه الهوية يتمثل في التربيةن 
التربية التي يتلقاىا اإلنساف منذ نعومة أظفارهن كإف المجتمع ىو الذم يتقاسم عبء ىذه التربية 

ثبلن في اإلعبلف كمتمثبلن في البيوتات كمتمثبلن في الثقافةن كأقوؿ ىنا إف متمثبلن في المدارس كمتم
علينا كلما تحدثنا عن الثقافة أف نعلم أف الثقافة لكي تكوف ثقافة حقيقية منسجمة مع ذاتية 
اإلنساف ينبغي أف تكوف متناغمة مع ىذه الهويةن ثقافتنا ينبغي أف تكوف متناغمة مع ىويتنا أننا 

ن أننا عبيده هلل كسنرحل إليو بهذه الهوية عارية عن كل األعراض كالالفات األخرلن مملوكوف هلل
فلذا تلقى األفراد ىذه التربية على ىذه المستويات فلف ثمرات جيل ى ستتحقع في المجتمع من 
كراء ذلكن ستتحقع العدالة التي ال يمكن أف ترل نظيران لها في أم بقعة من بقاع العالم خارج 

عة التي تتلقى ىذه التربية تغذية للذاتية اإلنسانيةن من ثمرات ىذه التربية المساكاة الحقيقية  ال البق
الخادعة الكاذبة التي تسمعوف عنها أسماء كعناكين كتفتقدكنها مسميات كحقائعن من ثمرات ىذه 
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عي األخبلؽ اإلنسانية التربية للهوية اإلنسانية تربية كينونة اإلنساف عبدان مملوكان هلل عز كجل تحقُّ 
العظمىن تأملوا يا عباد اهلل في مجتمع إنساني إسبلمي تربى أفراده كنشئوا في ظبلؿ ىذه التربيةن 
تلقت ىوية كل منهم ىذه التربية من نعومة األظفارن انظركا تجدكف أف ىذا المجتمع يتميز بهذه 

كد ىذه الحقيقة التي أقولها لكمن الالفات الجيل ىن كما تاريخنا القريب كالبعيد إال شاىدان يؤ 
أأضرب لكم أمثلة كالوقت يضيع عن ذلك يا عباد اهلل؟ لكن تعالوا إلى ىذا المشهد الذم ىو 

ثمرة من ثمرات الهوية التي تلقت غذائهان عمرك ابن العاص كاف كاليان على مالرن قامت خالومة 
ا الشاب القبطي فأكسع ابن بين ابنو كبين أحد شباب األقباط من أىل مالر في فرس كاف لهذ

عىٍمًر بن العاص الشاب القبطي ضربان بسوط كاف معو كقاؿ لو خذىا كأنا ابن األكرىمىٍين فما كاف من 
ىذا الشاب إال أف اتجو إلى المدينة المنورة يشكو أمره إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطابن 

دة ىذا الشاب كاستبقاه عندهن يقوؿ استقدـ عمر بن الخطاب عىٍمرى بن العاص كابنو كأحسن كفا
أنس بن مالكهلل فلني في ذات يـو من األياـ عند أميًر المؤمنين عمر كإذا ًبعىٍمًر بن العاص كابنو 
يدخبلف عليون قاؿ عمرهلل عىلىي  بالشاب المالرم فأقبل الشاب يقوؿ ىاأنذان أعطاه عمر الدرة 

لشاب كجيٍل بها على صلعة عىٍمًر بن العاص فلنو ما كقاؿ لوهلل اضرب بها ابن األٍكرىمىٍين ثم إنو قاؿ ل
فعل ذلك بو إال لسلطاف أبيو ثم التفت إلى عىٍمًر كقاؿ لوهلل أيا عمرك متى استعبدتم الناس كقد 

كلدتهم أمهاتهم أحرارانن ربما قاؿ قائل أيها اإلخوة إنها مكرمة تميز بها عمر كإنها خاليالة ذكرىا 
خوةن إنها مزية لئلسبلـن إنها مزية للهوية اإلنسانية عندما تتلقى التاريخ لشخه عمرن ال أيها اإل

غذاءىا من ىذه التربية التي حدثتكم عنهان عندما يتلقى العبد الذم عرؼ نفسو مملوكان هلل 
سبحانو كتعالى ثم تلقى التربية التي تغذم ىذه الحقيقة منذ نعومة أظفاره عن طريع المدرسةن عن 

يع البيوتن عن طريع الثقافة البد أف يكوف كل كاحدن كل فرد فرد في أمره طريع اإلعبلفن عن طر 
كسلوكو كتعاملو مثلى عمرن ىذا ىو ديننان ىذه ىي حقيقة العدالة اسم كميسىم ىن ىذه ىي حقيقة 

المساكاة إعبلف كعنواف كمن تحت ذلك العنواف المالداؽ الدقيع لهذا اإلعبلف كالعنوافن أتريدكف 
أف نبرز ىذه الحقيقة للعالم كأف نجعل من بركزىا مع الالمت دعوة للناس جميعان  يا عباد اهلل

للدخوؿ إلى رحاب ىذه الهوية كالتحقع بها؟ ليس بيننا كبين ذلك إال أف نحقع مجتمعنا بهذه 
التربية إال أف نعود إلى نىٍشًئًنا فنغذيو بهذه التربية الحقيقيةن ماذا أصنع بالماؿ الوفير إذا كنت 

رحل كقد كدعني؟ ماذا أصنع بالعلـو الجمة إذا كنت سأرحل عن ىذه الدنيا كقد تخلت عني سأ
ىذه العلـو كلها؟ ماذا أصنع بالقوة التي أسكر بها كأتباىى بها إذا كنت غدان سأرحل عن ىذه 
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 الدنيا ككل كياني ضعف من الفرؽ إلى القدـ؟ ماذا أصنع بذلك كلو إذا كاف عرضان كظبلن زائبلن كلن
أرحل إلى اهلل إال بهويتي عبدان عبدان عبدان مملوكان هلل؟ كصدؽ اهلل القائلهلل }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي 
ٍلًقيىامىًة فػىٍردان  الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدانن كىكيلُّهيٍم  تًيًو يػىٍوـى ا

 أقوؿ قولو ىذا كأستغفر اهلل[ن ٓٗ-ّٗ]مريمهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~188 ~ 
 

 اٌظواع ث١ٓ اٌؾك ٚاٌجبؽً

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إ
كخليلو. خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
سي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  قضى اهلل سبحانو كتعالى أف المسلموف كنف

يكوف ىناؾ صراع دائب بين الحع كالباطلن يبدأ مع بدء ىذه الخليقةن كيستمر إلى أف يرث اهلل 
األرض كمن عليهان ىذا الالراع متفرع عن الالراع الذم شاءه اهلل عز كجل بين الخير كالشرن كإف 

حكمةن باىرة يضيع ىذا المقاـ عن ذكرىا كبيانها. فلئن رأينا اليـو مظهر ىذا الالراع لذلك 
مستشريان بين الحع كالباطل فبل يفاجىئىن  أحده منا بذلك كال يػىرىيىن  في ذلك أمران بدعان من التاريخن 

ما ننظر ىي سلسلة مستمرة من سنة من سنن رب العالمين سبحانو كتعالى في عباده   كلكننا عند
إلى الالراع الدائب الذم ىو ثمرة ىذه السنة الربانية في ىذا العالر نكاد نرل أف الباطل محدؽ 

بالحع من سائر الجهات كاألطراؼن حتى لكأنو سيأخذ منو بالخناؽن كلعل في الناس الذين 
 يغاركف على الحع كيؤمنوف بو من قد يخافوف على الحع من الباطلن كلكن ىذا الخوؼ ليس في
محلو أيها اإلخوةن يردُّه قوؿ اهلل سبحانو كتعالى }بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٍلحىعٍّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًلذىا ىيوى 

[ ن كىذه أيضان سنة من سنن رب العالمين ماضية في عبادهن فالنالر ُٖ/ُِزىاًىعه  ]األنبياءهلل 
بد أف يساكرنا الخوؼ في ىذه الحالة دائمان للحع كالذم ييزىع إنما ىو الباطل.  كإذا كاف ال

فليساكرنا الخوؼ على الحع من أنفسنا ال من الباطل الذم يحدؽ بون ينبغي أف يساكرنا الخوؼ 
على الحع من معاصينان من انحرافاتنان من إعراضنا عن النهج الذم أمرنا بو اهلل سبحانو كتعالى 

تنبيو الذم ألفت نظرم كأنظاركم إليو في بياف اهلل كأكصانا بو. كانظركا يا عباد اهلل كم يتجلى ىذا ال
ا ال ًذينى  مىنيوا ًإٍف تيًطيعيوا فىرًيقان ًمنى ال ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى يػىريدُّككيٍم  بػىٍعدى سبحانو كتعالى القائلهلل }يىا أىيػُّهى

اًفرًينى  ] ؿ عمرافهلل اًنكيٍم كى الذين  منوا إف  [ن لم يقل اهلل سبحانو كتعالى يا أيهاََُ/ًّإيمى
استشرل الباطل كىيمن على الحع فلف الباطل سيردكم إلى الكفر لكنو سبحانو كتعالى أناط األمر 
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قىًلبي  نػٍ ا ال ًذينى  مىنيوا ًإٍف تيًطيعيوا ال ًذينى كىفىريكا يػىريدُّككيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم فػىتػى وا خىاًسرًينى  بطاعة الكافرم }يىا أىيػُّهى
[ ن فانظركا إلى أنفسكم كتبينوا سلوككم كموقفكم من كصايا اهلل كأكامره.  ُْٗ/ّ] ؿ عمرافهلل

كالمراد بطاعة الذين كفركا ليس محالورة في مبايعة الكافرين جهرانن كلكن المراد بالطاعة اتباع 
سىنػىنىًهمن السير على نهجهمن سيبلف اللعاب على ما عندىم من الموبقاتن ىذا ىو المراد بالطاعةن 

مل كيف أف اهلل عز كجل يوصينا عندما نرل ىذا الخطر أف نخاؼ على الحع من أنفسنان فلنتأ
نحن السببن ال أف نخاؼ على الحع من الباطلن لن يستطيع الباطل ىيمنة كتغلبان على الحع أبدان 

ٍم كىىيوى بشكل من األشكاؿن ثم انظركا كيف يجلوا ىذا المعنى في ااية التي تليهاهلل }بىًل الل وي مىٍوالكي 
ري الن اًصرًينى  ] ؿ عمرافهلل يػٍ [  ن ليس بينكم كبين انتالار الحع سول أف تتولوا اهلل َُٓ/ّخى

سبحانو كتعالىن أف تعرضوا عن طاعة أعدائكم كالسير كراءىم كأف تتولوا موالكم األكحد الذم 
ري الن اًصرًينى  ] ؿ خلقكم كالذم منو البداءة كإليو االنتهاء كالمالير }بىًل الل وي مىٍوالكيٍم كى  يػٍ ىيوى خى

[  عباد اهلل إننا ننظر اليـو فنجد كما قد قلت لكم أف الباطل يحدؽ بالحع من َُٓ/ّعمرافهلل
سائر األطراؼن كىذا الذم يبعث كسواسان في أذىاف كثير من الناسن مؤداه أف الباطل قد انتالر 

ك مخافة فلتكن مخافة على الحع أك كاد أف ينتالر على الحع. أعود فأقوؿ لكمهلل إف كانت ىنال
من أنفسنان ىنالك سلسلة من األخطاء تورطنا فيها ىي السبب في ىذا الذم حاؽ بنان فلئن بقينا 
ًإٍف تػىتػىوىل ٍوا يىٍستىٍبًدٍؿ  عاكفين على ىذه األخطاء فلسوؼ ينتالر الحع كلكن بأيدم أمة أخرل }كى

رىكيٍم ثيم  ال يىكيونيوا أىٍمثىالى  [ ن كإف عدنا إلى النهج األمثل فلسوؼ ّٖ/ْٕكيٍم  ]محمدهللقػىٍومان غىيػٍ
تجدكف أف الحع قد انتالرن كىو البد أف ينتالرن كلسوؼ يكوف ذلك بيد ىذه األمةن كما أشبو 
الليلة بالبارحةن أخطاؤنا كثيرة كينبغي أف نمر على نماذج منهان من ىذه األخطاء أف اهلل عز كجل 

[ ن أمرنا ْٔ/ٖ}كىال تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم  ]ألنفاؿهلل  نهانا عن التنازع كالتفرؽ قاؿهلل
باالعتالاـ بالمحور األكحد كىو حبل اهلل عز كجل كلكنا أعرضنا عن الذم أمرنا بو اهللن  ثرنا 

التنازع كالشقاؽ على االتفاؽ كالوئاـن كلعل ىذا الخطاب يتجو أكؿ ما يتجو إلى قادة األمةن إلى 
دة المسلمينن كننظر فنجد في قادة المسلمين من إذا تبلقوا تسابقوا بالمالافحة كالعناؽن فلذا قا

تفرقوا عانع كل كاحد منهم مالالحو كمتعو كأىواءه   من األخطاء التي كقعنا فيها أف اهلل سبحانو 
غربيةن كحذرنا كتعالى حذرنا من أف نغتر بزىرة الحياة الدنيا متمثلة فيما نسيمو دائمان الحضارة ال

ًن اتػ قىى كىال تيٍظلىميوفى فىًتيبلن  ]النساءهلل ره ًلمى يػٍ نٍػيىا قىًليله كىاٍاًخرىةي خى  ككرر التحذير قاؿ لناهلل }قيٍل مىتىاعي الدُّ
ن مي كىبً ٕٕ/ْ ٍئسى اٍلًمهىادي  [  }ال يػىغير ن كى تػىقىلُّبي ال ًذينى كىفىريكا ًفي اٍلًببلًدن مىتىاعه قىًليله ثيم  مىٍأكىاىيٍم جىهى
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[ ن أعرضنا عن ىذه الوصية الربانيةن كساؿ لعابنا على ما عند العدكن ُٕٗ-ُٔٗ/ّ] ؿ عمراف 
كليت أف اللعاب ساؿ على الحع الذم عندىمن على المجدم التي تقـو عليو الحضارة في 

كذا أعرضنا حياتهمن كلكن لعابنان أك لعاب الكثيرين منان ساؿ على التافو الذم عند الغربيين كى
عن بياف اهلل عز كجلن بل لم نكتف بذلكن رفعنا شعار الحداثة دعوة إلى نبذ الماضي كثوابتون 
كلحاقان كراء الحداثة كنسيج كل جديد. حذرنا اهلل سبحانو كتعالى من أف نخوف أمانة الشريعة 

ن كلكننا أمعنا في اإلسبلمية التي اتأمننا عليها أحكامان كمبادئ كعظاتن حذرنا من أف نستبدؿ بها
في صدر اإلسبلـ من أشد ما يرىب علماء الشريعة  -يا عباد اهلل-التغيير كالتبديلن كانت الفتول 

اإلسبلمية كأئمة اإلسبلـن يقوؿ أبو بكر الالديع رضي اهلل عنوهلل أم سماء تظلنين كأم أرض تقلني 
إلماـ مالك رجل من أقالى إف أنا قلت في كتاب اهلل ما ال أعلم؟ كفد إلى إماـ دار الهجرة ا

المغرب يحمل في جعبتو أسئلة لون كلما بدأ يعرض أسئلتو عليو أجاب عن ثلة يسيرة منهان كقاؿ 
على الباقيهلل ال أعلمن قاؿ لو السائلهلل أأعود من حيث جئت؟ فماذا أقوؿ لمن يسألونني ماذا قاؿ 

ـو فأحسب أننا ال نجد شيئان لك اإلماـ مالك؟ قاؿهلل قل لهمهلل يقوؿ لكم مالكهلل ال أعلمن أما الي
أيسر على فم أم كاحد منا أف يفتين لقد غدت الفتول التي تسوؽ حسب الطلب أيسر من شرب 

[ ِّ/ِّالماء البارد على الكبد الظمآفن كربنا عز كجل يقوؿ  }كىمىا بىد ليوا تػىٍبًديبلن  ]األحزابهلل 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ في عن ذلك الرعيل األكؿ كمفهـو المخالفة ينطبع علينان كرسو 

نهاية الحديث الذم يركيو مالكهلل )أال ليزادف رجاؿ عن حوضي كما يزاد البعير الضاؿن فأقوؿهلل أال 
ىلم أال ىلمن فيقاؿهلل إنك ال تدرم كم بدلوا من بعدؾن أقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان.   أخطأنا 

ا ًمٍن تػىٍقوىل في الشعائر التي أمرنا اهلل عز كجل بتعظيمهاهلل }ذى  ًلكى كىمىٍن يػيعىظٍٍّم شىعىائًرى الل ًو فىًلنػ هى
[ كشعائر اهلل التي استخففنا بها كأىملناىا كثيرةن لكن من أبرزىا كتاب ِّ/ِِاٍلقيليوًب  ]الحجهلل

اهلل سبحانو كتعالىن أما الرعيل األكؿ فبل أعلم أنهم أغرقوه في ألواف من البذخ في إخراجو ككتابتو 
ه كما إلى ذلكن كلكنو كاف ملء قلوبهم تعظيمان كتبجيبلن كتنفيذان ألكامرهن أما نحن فلننا كتجليد

اليـو نتسابع إلى التفنن في بذخ ىذا الكتاب الربانين كإخراجو متفننين في ألواف األلع الظاىر في 
ير عن طباعتو كتجليده كمظاىرهن نجعل منو التعبير عن مناسباتنا كلما مرتن كنجعل منو التعب

أفراحنا كلما حل ت في دكرنان فلذا عدنا إلى أفئدتنا كمركز ىذا الكتاب الرباني منها نجد أف قيمة 
ىذا الكتاب غائبة عن أفئدتنا إال من رحم ربكن أين الذين ينفذكف أكامره؟ أين الذين يطبقوف 

أيها -ذه األخطاء أحكامو؟ أين الذين إذا رأكه ىيمنت مخافة اهلل سبحانو كتعالى على قلوبهم  ى
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ىي التي ينبغي أف نخاؼ منها عندما نريد أف نخاؼ على الحع كماليره. الحع أبلجن كال  -اإلخوة
يمكن أف يغلبن لكن يمكن أف نػيٍغلىبى نحن في سياؽ دفاعنا عن الحع   لعل فينا من يسأؿ إذانن 

ألخطاء؟ السبيل أيها كباإلجابة عن ذلك أنهي كلمتي ىذه لكمن كيف السبيل إلى أف نتوقى ىذه ا
اإلخوة أف يكوف إسبلمنا تأسيسان في القلبن ثم عمارة على الظاىر كاأللسنن ىذا ىو باختالار. 
اإلسبلـ الذم لو معنى كاحد يبرز في الكياف كبلمان كسلوكان دكف أف تكوف لو جذكر مستقرة في 

الدمار كالزكاؿ؟ ككيف  القلب أشبو ببناء باسع ليس لو أساس في باطن األرضن ىل تنتظر بو إال
السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أف تعمر محبة اهلل عز كجل قلوبنا. اإليماف العقلي كاجب 
لكنو ال يكفين ىو مالباح لئلنارة في طريقكن كالمالباح ال يحرككن إنما الوقود ىو الذم 

ئدتها بمحبة اهلل عز يحرككن كالوقود ىو الحب. املؤكا قلوبكم كلتمؤل ىذه األمة قادة كشعوبان أف
كجل كبتعظيمو تذكب ىذه األخطاء كلها   أسأؿ اهلل عز كجل أف يعمر قلوبنا بحبون بتعظيمون 

 بمهابتون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 ِٕطك االؽز١بؽ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

ون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

يب بمرض المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  أرأيتم إلى رجل أص
عضاؿ أقامو من األلم كالضجر بين الموت كالحياةن إنو يبحث جاىدان عن أم كسيلة يػيقىاؿ إنها قد 
تحقع لو الشفاءن كيبحث جاىدان عن أم طبيب مهما سمت مالداقيتو أك تدانت يػيقىاؿ إنو ربما  

كاف على يديو الشفاءن يحتاط لنفسو ىذا المريضن يطرؽ سائر األبوابن كيخترؽ جميع 
االحتماالت أمبلن في الشفاء من الداء الذم يعاني منون كذلكم المسلم الالادؽ في إسبلمو الذم 
كجد نفسو مثقبلن تحت أعباء المعاصي كاألكزارن رأل نفسو شاردان عن صراط اهلل عز كجلن تغلبت 

يدو من من حياء شد -عندما يكوف مسلمان صادقان في إسبلمو-نفسو األمارة بالسوء عليون إنو يعاني
اهلل عز كجلن كخوؼو شديد من عقابون كإنو يظل خائفان من أف يرحل إلى اهلل عز كجل كىو مدنس 
بأكزاره كمعاصيو ىذه. ماذا يفعل ىذا المسلم؟ ىو ااخر يلجأ إلى كل باب من األبواب المحتملة 

صلى اهلل عليو أف يكوف في الولوج إليها مغفرة اهلل كرضوانو. ما يسمع من دعاء مأثور عن النبي 
كسلم ص  سنده أك حسن أك ضعف إال كيتخذ لنفسو كردان من ىذا الدعاء في البكور كااصاؿن 
كما يسمع عن عبادة أيثًرت عن المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن كقيل لو إف ىو أقبل إليها متضرعان 

كيلجأ إلى تلك ملتجئان إلى اهلل سبحانو كتعالى صف  عنو أكزارهن كطهره من دنس معاصيو إال 
الوسيلة. شأف ىذا المسلم الذم كقع تحت أعباء المعاصي كاألكزار كشأف ذلك المريض تمامان   
ىذا شأف كل مسلم يا عباد اهللن لم ييٍحبىس اإلسبلـ فكران في عقلون بل ىيمن أيضان كجدانان كعاطفة 

ت اهللن بالمحبة هلل سبحانو على فؤاده كقلبون فكاف قلبو فياضان بالخوؼ من اهللن بالتعظيم لحرما
ن يمكن أف  كتعالىن كالمؤمن مهما كاف قبلو مليئان بمشاعر التعظيم اهلل سبحانو كتعالى غير معالـو
تزؿ بو القدـن كيمكن أف يرتكب المعاصي كاألكزارن إنو يحتاط لنفسون إنو يطرؽ األبواب كلها 

كلها مهما كاف سندىا قويان أك ضعيفانن ىذا مهما كاف األمل قويان أك ضعيفانن إنو يتمسك بالمأثورات  
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 -يا عباد اهلل-ىو منطع االحتياط يا عباد اهللن ىل في ىذا األمر من شك أك ريب   أقوؿ ىذا 
كنحن أماـ فرصة من ىذه الفرص التي ينتهزىا العاصوف من عباد اهلل عز كجلن ككلنا ذاؾ الرجلن 

دنس المعاصي ق ن إنها شهر شعباف المبارؾن ىذا ليس فينا من يستطيع أف يقوؿهلل إنو لم يتدنس ب
الشهر الذم كردت أحاديث كثيرة في فضلون منها الالحي  المتفع عليون كمنها الحسنن كمنها 
الضعيفن كلربما كاف ىنالك أحاديث متناىية في الضعف   كرد فيما ركاه الشيخاف من حديث 

ن أم يكثر من الالياـن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالتهلل إف رسوؿ صلى اهلل ع ليو كسلم كاف يالـو
ن كما رؤم  حتى نقوؿهلل إنو لن يفطرن ككاف يفطرن أم يكثر من اإلفطارن حتى نقوؿ إنو لن يالـو
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في شهر أكثر صومان منو في ىذا الشهرن أم في شهر شعباف   

ل عن سبب إكثاره للالـو في شهر شعباف كقد ركل النسائي في سننو أنو صلى اهلل عليو كسلم سيئً 
فقلهلل)ذلك شهر ترفع فيو األعماؿ إلى اهللن كأنا أحب أف يرتفع عملي إلى اهلل كأنا صائم(  كركل 
البيهقي في سننو من حديث عائشة رضي اهلل عنها أنها قالتهلل قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

ن فقمت فحركت إصبعو فتحرؾن ليلة فاللىن فسجد فأطاؿ السجودن حتى ظننت أنو ق د قيًبضى
فاطمأنت عائشة أـ المؤمنين رضي اهلل عنها قالتهلل فسمعتو يقوؿ في سجودههلل )اللهم إني أعوذ 
بعفوؾ من عقابكن كأعوذ بعافيتك من سخطكن كأعوذ بك منك ال أحالي ثناءن عليك( فلما 

لتهلل ال يا رسوؿ اهللن كلكني انتهى من صبلتو قاؿ ليهلل)يا عائشة أظننت أف النبي قد خاسى بك؟( ق
ظننت أنك قد قبضت لطوؿ سجودؾن قاؿهلل)أتدرين أم ليلة ىذه؟( قالتهلل اهلل أعلمن قاؿهلل)إنها 

ليلة النالف من شعبافن يطلع اهلل عز كجل فيها على عباده فيقوؿهلل أال ىل من مستغفر فأغفر لو؟ 
يهقيهلل ىذا الحديث من أال ىل من داعو فأستجيب لو؟ كيترؾ أىل الحقد كما ىم(. يقوؿ الب

مراسيل العبلء عن عائشة رضي اهلل عنهان كىو إرساؿ جيدن كمع ذلك فلعل في ىذا الحديث 
ضعف  ككرد أيضان فيما يركيو ابن ماجو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل )إذا كانت 

كاف بالغ الضعف     ليلة النالف من شعباف فقوموا ليلها كصوموا نهارىا(. ىذا حديث ضعيف كلربما
إلى القاعدة التي انطلقنا منهان بل ينطلع منها كل إنساف كقع من أمره  -يا عباد اهلل-كلكنني أعود 

في ضنك إف كاف ضنكان يتعلع بالجسد كاألمراضن أك كاف ضنكان يتعلع بالركح كباللة ما بينو كبين 
اب إف كلج فيون ربما كاف كلوجو اهلل ماذا يالنع ىذا اإلنساف؟ إنو يحتاط لنفسون ما يسمع من ب

في ىذا الباب سببان من أسباب شفائو الجسدمن أك مغفرة اهلل لو من الذنوب إال ككلج في ىذا 
البابن ما ييذىك رى بحديث ص  أك حسن أك ضعف يتعلع مضمونو بدكاء يتعلع بمرضو الذم يعاني 
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ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. إف  منو إال كيحتاط لنفسون فيستعمل ىذا الدكاء الذم كرد عن رسو 
كاف الحديث صحيحان فلف إقبالو على ىذا الدكاء الذم يتضمنو ىذا الحديث سيجديو كسينفعو 
كسيكوف سببان لمغفرة اهلل لون كإف كاف في الواقع كنفس األمر حديثان غير ثابت لم يقلو رسوؿ اهلل 

تو إليها نيتو  )كإنما األعماؿ بالنيات(  صلى اهلل عليو كسلم فهي عبادة ساقو إليها حسن ظنون ساق
كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. أقوؿ ىذا كأنا أنال  إخوانان لنا إذا جاءت 
مناسبة ىذا الشهر المبارؾ أك مناسبة ليلة النالف من شعباف ضيعوا أكقاتهم بالقيل كالقاؿ؛ إنو 

ف صححون كلكن ريد  عليو بكذا ككذا ككذان ىذا حديث ضعيفن كإف فبلنان قد قاؿ فيو كذان كفبل
تضييع للوقت يضحك الشيطاف بو علينان نحن نعلم أنو ضعيف لكنو ليس موضوعانن كمعنى 
الحديث الضعيف أف احتماؿ نطع رسوؿ اهلل بو كاردن كلكنو ربما كاف نسبة عشرين بالمئة أك 

أتمسك بهذا العشرين بالمئةن كأستجدم اهلل  ثبلثين بالمئة أك ربما عشرة بالمئة إذان أنا مريضن أنا
سبحانو كتعالى مغفرتو لين إف لم يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد قاؿ ذلك فلعل اهلل 

أنا اافن  -يا عباد اهلل-سبحانو كتعالى يشفع لي بحسن ظني  ىذا منطع ال يناقش فيو أحد 
ليو كسلم أنو قاؿهلل )من صلى علي  في ليلة كأضرب المثل بنفسي بلغني عن رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

الجمعة بهذه الاليغة؛ اللهم صل على محمد النبي األمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه 
كعلى  لو كصحبو كسلم تسليمان. كنت أيٍلًحديهي بيدم(. ىذا حديث ضعيفن كأنا أعلم أنو ضعيفن 

لى اهلل عليو كسلم قد قالو كارد كلو كاف لكن معنى أنو ضعيف أف احتماؿ أف يكوف رسوؿ اهلل ص
بنسبة عشرة أك عشرين بالمئة. إنني عندما أسمع ىذا الكبلـ ال بد أف أصلي في ىذه الليلة الغراء 
على حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بهذه الاليغةن كأنا أقوؿ لربيهلل يا ربي قد بلغني عن 

فؤلنل ىذه المزية التي كعد بها رسوؿ اهلل صلى  رسولك أنو قاؿ كذان فلف كاف قد قاؿ ذلك حقان 
اهلل عليو كسلم كإف لم يكن قد قاؿ ذلك فاشفع لي بحسن ظني بأف رسولك محمدان قد قاؿ ىذان 
كأكرمني بهذه المثوبة   المؤمن يا عباد اهلل أحد رجلينن رجل قد حيًبسىٍت حقائع اإليماف فكران في 

ىواءن للمالال  الشخالية الذاتية أك للعالبيات المذىبيةن عقلو كبقي قلبو كعاءن للشهواتن لؤل
كرجل  خر غيًرسىٍت حقائع اإليماف يقينان كعقيدة في عقلون ثم تحولت ىذه العقيدة كجدانان إلى 

قلبون أصب  قلبو كعاءن طاىران يفيض بحب اهللن يفيض بتعظيم اهللن يفيض بالمخافة من اهللن ذلك 
و األحاديث الضعيفةن يناقش كيزجي كقتان طويبلنن يضيع كقتان الشخه األكؿ يقف عند ما يسمي

طويبلن في المناقشة في ىذا الموضوع انتالاران للذاتن أجل انتالاران للذاتن أما ىذا اإلنساف 
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حبان كتعظيمان كمخافةن من اهلل سبحانو كتعالىن فهو دائمان  -كما قلت لكم-الثاني الذم فاض قلبو 
ن يعلم أنو مثقبلن باألكزار كالمعاصي حتى كلو يقف أماـ مر ة ذاتون كي حاًسبي نفسو قبل أف يحاسىبى

أنو كاف يؤدم الاللوات المكتوبةن كيؤدم الفرائض المكتوبةن ىو يرل أنو لم يؤد ىا على النحو 
المطلوبن لم يرتًع بها إلى مستول أداء حقوؽ اهللن كالسيما كىو يقرأ كبلـ اهلل القائلهلل }كىال ًذينى 

[  أم يؤتوف ما  توا من َٔ/ِّتيوفى مىا  تػىٍوا كىقػيليوبػيهيٍم كىًجلىةه أىنػ هيٍم ًإلىى رىبًٍّهٍم رىاًجعيوفى{ ]المؤمنوفهلليػيؤٍ 
العباداتن من الطاعات كقلوبهم كجلةن يقوؿ الواحد منهم/ يا ربي ىل قبلت صبلتي؟ ىل قبلت 

ستطع أف أرقى بها إلى مستول حقوقك صيامي؟ إنني لم أستطع أك أيأىدٍّيىها كما ينبغين إنني لم أ
علي  كربوبي ًتك لين أجل إنو يخشى من أف يرحل إلى اهلل عز كجل كقد رد  طاعاتو إليو في كجهون 

ىذا اإلنساف يحتاط كذلك المريضن يحتاطن يتعلع باألحاديث الضعيفة ما لم يكن فيها ما 
اهلل. أسأؿ اهلل عز كجل أف يوفقنا ألداء يخالف حكمان ثابتان مقرران في كتاب اهلل أك سنة رسوؿ 

حقوؽ ىذا الشهر المبارؾن كأسألو سبحانو كتعالى أف يجعل من األكقات المباركة التي يتجلى فيها 
 اهلل على عباده شفيعان لنان أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 غناء اٌوٚػ

 

 

في نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي "الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوا
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  إف من الحقائع الهامة التي 
اإلنساف أيان كاف مؤلف من ثبلثة عناصرن من القفه  يجب على اإلنساف أف يعرفها عن ذاتو أف

الجسدم الذم يركح كيغدك بو دائمانن كمن الغرائز الحيوانية التي غرسها اهلل سبحانو كتعالى ابتبلءن 
لو في كيانون كمن الركح الهابطة إليو من المؤل األعلى تلك التي تحدث عنها بياف اهلل عز كجل 

.  ِٗذىا سىو يٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى{ ]الحجرهللبقولو يخاطب المبلئكةهلل }فىلً 
كإف من شأف اإلنسافن إال من رحم ربكن أف يذىب كل مذىب في العناية بالقفه الجسدم 
ن ال الذم يراه صباح مساء في مر ة ذاتو كأف يػيٍعنىى العناية التامة بالغرائز الحيوانية المثبتة في كيانو

يألو جهدان عن تقديم الغذاء المطلوب لكل من جسده كلكل من غرائزه الحيوانية بل إنو ليتفنن 
في ذلك كيذىب في تقديم ىذا الغذاء لكل من ىذين العنالرين كل مذىب. أما الركح كىو 

العنالر الفعاؿ األكؿ في كياف اإلنساف فلف اإلنسافن إال من رحم ربكن غافل عن حاجات ىذه 
ن غافل عن الغذاء الذم ينبغي أف يقدمو لهان بل إف كثيران من العلماء في ىذا العالر إذا الركح

سمعوا كلمة عن الركح أك الركحانيات استخفوا بها كجادلوا في ذلك كحاكلوا أف يقنعوا ااخرين 
ال بأف العلم ال يؤمن إال بما تراه العين أك تسمعو األذف أك يشمو األنف أك يحس بو الذكؽ أم إ

بشؤكف المادة أما ما كراء ذلك فهؤالء ينكركنو كيستخفوف بو. كنحن ينبغي أف نعلم أيها اإلخوة أف 
العنالر الفعاؿ في كياف اإلنساف ليس ىذا القفه الجسدم كليست الغرائز الحيوانية التي 
حدثتكم عنها كإنما العنالر الفعاؿ في كيانك يا ابن  دـ إنما ىو ىذه الركحن تنعكس على 
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جيرات الدماغ فيتكوف لك من ذلك الفكر كالوعين كيسرم إلى نسيج الخبليا في كيانك ح
فيتكوف لك من ذلك اإلحساسن كينعكس على عضلة القلب فيتكوف لك من ذلك الوجدافن 
تتكوف العواطف الدافعة كالرادعة كالممجدة. ىذه ىي الركح كىذا ىو فعلها في كيانك. فقولوا 

ثم يهمل الغذاء الذم تحتاجو ىذه الركح قولوا لو عندما تخرج من لمن يستخف بالركح كمن 
غرفتك صباحان إلى الشرفة الملتالقة بها كتبعث عينيك إلى اافاؽ الواسعة ما الذم تشعر بو؟ 

إنك تشعر بانتعاش عجيب ككأف حياة جديدة سرت في كيانكن ىذا االنتعاش أىو من أثر القفه 
عور الغرائز الحيوانية؟ الن إنو انتعاش الركح الحبيسة في ىذا الجسدم؟ ىذا االنتعاش أىو من ش

القفه الجسدمن نىظىرىٍت من خبلؿ عينيك إلى ىذه اافاؽ الواسعة فتذكرت العالم الواسع الذم  
كانت تجوب فيو قبل أف يقضى عليها باالحتباس إلى حين في قفالك بل في محبسك الجسدم 

قها ما الذم ينعشك بل يطربك عندما تالغي إلى نغمات ىذان قولوا لهذا يستخف بالركح كحقائ
شجية تجعلك تحن إلى المجهوؿ كتجعلك تتشوؽ إلى ما ال تدرم؟ أىو شعور القفه الجسدم 
أـ ىو شعور الغرائز الحيوانية؟ الن إنو حنين الركح استبد بها الشوؽ عندما سمعت ىذا الالوت 

الذم ال يزاؿ صداه يرف في كياف الركح أيان  الشجي بأنغامو الشجية تذكرت خطاب اهلل عز كجل 
ـى ًمٍن  ًإٍذ أىخىذى رىبُّكى ًمٍن بىًني  دى كانت ىذه الركحن ذلك العهد الذم أشار إليو بياف ربنا القائلهلل }كى

تػىقيوليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإن ا  ظيهيورًًىٍم ذيرٍّيػ تػىهيٍم كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم أىلىٍستي ًبرىبٍّكيٍم قىاليوا بػىلىى شىًهٍدنىا أىٍف 
ا غىاًفًلينى{ ]ألعراؼهلل . خطاب قديم منذ عهد الذر كجهو اهلل مباشرة إلى ىذه  ُِٕكين ا عىٍن ىىذى

الركح اإلنسانيةن إنها ال تزاؿ تطربن إنها ال تزاؿ تشعر بالحنين كالشجو لهذا الخطاب الرباني 
سدمن فيا عجبان لمن يزعم أنو يتعامل مع العلم ثم إنو كلكنها اليـو حيًبسىٍت في ىذا القفه الج

يعمي عينيو عن ىذه الحقيقة العلمية الجاثمة في كيانون يعمي عينيو عن ىذه الحقيقة العلمية التي 
ينبغي أف يشعر بها صباح مساء. ىذه الركح أيها اإلخوة ليست من جنس األركاح التي تتمتع بها 

هلل أىبطو اهلل سبحانو كتعالى إلى كيانك يا ابن  دـ إلى حين الحيواناتن إنو سر من أسرار ا
كالمطلوب منك أف تقدـ لهذه الركح غذاءىان كرحم اهلل أبا علي بن سينا يـو عبر عن ىذه 

 الحقيقة بقاليدتو السائرة المعركفة كالتي بدأىا بقولو عن الركح ىبطت إليك من المحل األرفع
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كرقاء ذات تعزز كتمنع غذاء الركح أيها اإلخوة أىملناه أيما إىماؿ كمن ثم فلنها تعاني داخل ىذا 
السجن الجسدم ال من البعد عن عالمها الذم كانت تتنقل فيو فق  بل ىي اليـو بعيدة حتى عن 

غذائهان تغذم جسمك بما يتطلبو مما تعرؼ كتغذم غرائزؾ الحيوانية كأنت تعرفها بكل ما 
ستطيع من الوسائلن أين ىو غذاء الركح؟ كلعلك تسأؿ ما ىو غذاء الركح؟ تستطيع أف تعلم ت

الجواب عندما تعلم العالم الذم أيٍىًبطىٍت الركح منو إلى جسدؾن إنو العالم العلومن إنو عالم المؤل 
يحدثها  األعلىن إنو اليـو أصب  بعيدان عن ذلك العالم يحتاج إلى من يذكرىا بون يحتاج إلى من

عنون إنو ذكر اهلل عز كجلن إنو اإلكثار من اإلقباؿ على خطاب اهلل عز كجل تتلوه صباح مساءن 
إنك بهذا تقدـ للركح غذاءن كأم  غذاءن إنو اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كتعالى متمثبلن في 

و الغذاء الذم التسبي ن في الحمدن في االستغفارن في التهليل كالتوحيد في البكور كااصاؿن إن
يجعل الركح تنتعش أيما انتعاش يا عباد اهلل. إف غذاء الركح يتمثل في انتهاز الفرصن في انتهاز 

أياـ تتجلى فيها على اإلنساف نفحات كأم نفحات من لدف مواله كخالقو. كلعلكم تعلموف أنو قد 
رض لها بجسمك كال كرد في األثرهلل )إف هلل في أياـ دىركم نفحات أال فتعرضوا لها(ن ال تتع

تتعرض لها بغرائزؾ بل تعرض لها بركحك كليلة القدر التي نحن على موعد منهان ككهذا الشهر 
الذم سيقبل إلينا عما قريب شهر رمضاف الذم نػىو هى بفضلو القر ف ككليلة النالف من شعباف التي 

هلل صلى اهلل عليو حدثتكم عنها في األسبوع الماضين نعم إف الحديث الذم ريًكمى عن رسوؿ ا
كسلم في ذلك ضعيف كال داعي إلى أف يسابقنا من يفتل عضبلت العلم كالمعرفة أمامنا ليتفنن 
ببياف ضعفون نحن نقوؿ إنو ضعيفن )إذا كانت ليلة النالف من شعباف فقوموا ليلها كصوموا 

ؿ لنجاح في نهارىا(ن كلكننا نحتاط لديننان قلت لكم إننا مرضىن كالمريض يبحث عن أم احتما
دكاءن إف لم يفدني ىذا الدكاء فلن يضرنين لعل المالطفى قاؿ ىذا الكبلـ كاحتماؿ أنو قد قالو 
كارد إف بنسبة عشرة في المئة أك عشرين في المئة أك أقل أك أكثرن إذان فاحتياطي لتقديم الغذاء 

رب ىذا ما بلغني عن  لركحي يقتضي أف أىتبل ىذه الفرصة كأف أقـو ليلها كأصـو نهارىا كأقوؿ يا
نبيك محمد صلى اهلل عليو كسلم فاقبلو مني إف كاف قد قالو أك لم يقلو إنها قربة أتقرب بها 
إليكن إنها غذاء مما ينبغي أف أتقدـ بو إلى ركحين أرأيتم يا عباد اهلل إف نحن قدمنا إلى الركح 

التي ستتحقع؟ النتيجة أف  غذاءىا ىذا المتمثل فيما أقولو لكم ما الذم سيحدثن ما النتيجة
الركح تقول ثم إنها تزداد قوة كتزداد قوة إلى أف تتغلب على الغرائز الحيوانية التي تهتاج بين 
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جوانحكن كنت ييخىي لي إليك أنو ىنالك كحيان كاحدان في كيانك إنو كحي الغرائز يدعوؾ إلى أف 
خر ق ن أما اليـو كقد أخذت تأخذ حظك األكفى من شهواتك كأىوائك كلم تكن تشعر بوحي  

تقدـ للركح غذاءىا باستمرار كباستمرار كدكاـ فلف النتيجة ىي أف الركح تقول ثم تقول كإف 
مشاعر الحنين إلى موالؾ كخالقك ىو الذم يستبد بك كيتغلب عليكن كإف مراقبتك لموالؾ عن 

فاعليتها كعندئذو تستطيع طريع ىذه الركح ىي التي تهيمن عليك كتعود الغرائز فتتقله ثم تتقله 
أف تتحكم بغرائزؾ كأىوائكن كنت فيما مضى إذا أطربك الالوت الشجي كأنعشتك الكلمات 

التي فيها غزؿ أك أم شيء كانت غرائزؾ ىي التي تفسرىا كمن ثم كنت تطرب كيهتز منك الرأس 
 عندما تسمع من يقوؿ لي لذة في ذلتي كخضوعي

يـو كقد انتعشت ركحك بالغذاء الذم تقدمو لهان انتعشت كأحب بين يديًك سفك دموعي أما ال
كقويت فلنك اليـو عندما تسمع ىذا الكبلـ تسمعو بهذا الشكل لي لذة في ذلتي كخضوعي 

)إليك يا رب(     كأحب بين يديكى سفك دموعي أرأيتم كيف يتحوؿ اإلنساف من حاؿو إلى حاؿن 
حتباسها في ىذا القفه الجسدمن أنعشوىان أيها اإلخوة دعونا نقبل إلى الركح التي طاؿ ا

ذىكٍّركىا بالعالم الذم أيٍىًبطىٍت منون قدموا لها غذاءىا تنعشكم كتسعدكم كتحقع لكم سعادة 
 العاجلة كااجلةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم"
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 ث١ٓ ٠لٞ شٙو هِؼبْ اٌّجبهن

 

 

ي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يواف
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  في مثل ىذه األياـ كقبل حلوؿ 

بساعات خىطىبى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  خطبة  شهر رمضاف المبارؾ بأياـ قليلة كربما
جامعة فيما يركيو ابن خزيمة في صحيحو من حديث سلماف الفارسي كاف في مقدمة خطابو قولوهلل 

)أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارؾن شهر فيو ليلة خير من ألف شهرن شهر جعل اهلل 
جعل اهلل سبحانو كتعالى توجو العبد إلى اهلل سبحانو كتعالى صيامو فريضة كجعل قيامو نافلةن 

بخاللة من خالاؿ الخير بمثابة أداء فريضة في سواه كالتقرب إلى اهلل عز كجل فيو بفريضة  
كالتقرب إلى اهلل سبحانو كتعالى بسبعين فريضة فيما سواه ن عباد اهلل إف ىذا الذم خاطب بو 

بو األجياؿ كلها من خبلؿ أصحابو البررة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  الناس إنما خاطب 
الذين كانوا يالغوف إلى حديثون كخطابو الذم قالو في مثل ىذه األياـ يتضمن بياف أف ىذا الشهر 
المبارؾ ينطوم على حقين اثنين مثبتين في عنع كل من  من باهلل ك من برسلو ككتابون أما الحع 

يرىا في ىذا الشهر المبارؾ كفي مقدمتها صياـ أيامو األكؿ منهما فالقياـ بالعبادات المتميزة عن غ
ا ال ًذينى  مىنيوا   كقياـ لياليون كقد نبو البياف اإللهي إلى ىذا الحع بقولو في محكم تبيانوهلل }يىا أىيػُّهى

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىل كيٍم تػىتػ قيوفى  ]البقر  [ إلى  خر ُّٖةهللكيًتبى عىلىٍيكيمي الالٍّيىا
ااياتن أما الحع الثاني فهو رعاية حرمة ىذا الشهر كرعاية شعائره كعدـ التعرض لشعائر ىذا 



  

 ~211 ~ 
 

الشهر كقدسيتو كحرمتو بأم سوء كبأم ما يجرح أك يسيء أك يؤذم كقد نبو البياف اإللهي إلى ىذا 
ال ًذم أيٍنًزؿى ًفيًو اٍلقيٍر في ىيدلن  الحع الثاني أال كىو رعاية شعائر ىذا الشهر إذ قاؿهلل }شىٍهري رىمىضىافى 

[ن ااية األكلى نبو فيها اهلل عز كجل ُٖٓلًلن اًس كىبػىيػٍّنىاتو ًمنى اٍلهيدىل كىاٍلفيٍرقىاًف  ]البقرةهلل من ااية
إلى حع العبادة الكامن في أعناؽ الناس في ىذا الشهر أما ااية الثانية فنبو اهلل عز كجل فيها إلى 

لشهر كضركرة حراستو كعدـ التعرض لحرمتو كشعائره بأم سوء كصدؽ اهلل القائلهلل شعائر ىذا ا
ا ًمٍن تػىٍقوىل اٍلقيليوًب  ]الحجهلل [ن تعالوا يا عباد اهلل نقف كقفة ِّ}ذىًلكى كىمىٍن يػيعىظٍٍّم شىعىائًرى الل ًو فىًلنػ هى

العبادة المتميزة فيو  قاليرة أماـ كل من ىذين الحقين الذم ينطوم عليهما ىذا الشهر المبارؾن
عن العبادات األخرل ما ىي؟ ىي الالـو أكالن يا عباد اهللن كفيم تميز الالـو عن العبادات األخرل 
حتى إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاؿ لنا في الحديث القدسي المتفع عليوهلل )كل عمل 

لفرؽ الكبير بين الالـو كبين ابن  دـ لو إال الالـو فهو لي كأنا أجزم بو ن من أين انبثع ىذا ا
العبادات األخرل؟ سائر العبادات األخرل عبادات ظاىرة تتلبس باألعضاء حركة ذىابانن إيابانن 
قيامانن قعودانن أعماؿ مجلوة أماـ األبالار كمن ثم فلف قيادة ىذه الطاعات كىذه العبادات بيد 

ها إلى ىدؼ كاحد ىو استنزاؿ صاحبهان بلمكانو أف يجعلها صافية عن الشوائب كأف يتوجو ب
مرضاة اهلل فق  كبلمكانو أف يجعلها مطية لمغانمو كمالالحو كأىدافو الدنيوية أم بلمكانو أف 

يجعل أعمالو كلها مرا ة للناسن أما الالـو فهو عبادة سلبية ال يتراءل فيها شيء أماـ األنظار كمن 
إلنساف من الالباح إلى المساءن ال ثم فلف الرياء ال يمكن أف يتسرب إلى صـو حقيقي صامو ا

يتأتى ذلكن المرائي الذم يرم الناس أنو صائم سرعاف ما يدخل إلى داره كيغلع الباب كراءه 
كيأكل كيشرب كما يشاء كمن ثم فهو ليس بالائمن أما ذاؾ الذم يالـو حقان كيمسك عن الطعاـ 

هلل سبحانو كتعالىن ىذا معنى  كالشراب من لمعة الفجر إلى المساء فبل يمكن إال أف يكوف عملو
حبيبنا المالطفى في الحديث القدسي يركم عن اهللهلل )كل عمل ابن  دـ لو  أم ىو الذم يقودهن 
بلمكانو أف يجعلو صافيان من الشوائب كبلمكانو أف يجعلو مطية لرغائبو الدنيوية )إال الالـو فهو لي 

داء ىذه العبادة المتميزة عن سائر العبادات كأنا أجزم بو  كإنني ألسأؿ اهلل لي كلكم أف يوفقنا أل
األخرل على النحو الذم يرضيو كأسألو عز كجل أف يقلبها ىدية منا ترتفع إلى علياء ربوبيتون تعالوا 
بنا إلى الحع الثانين الحع المتمثل في حماية شعائر ىذا الشهرن في حماية قدسية ىذا الشهرن 

اهلل بأعناقنا يا عباد اهلل في أف ننبو أنفسنا كإخواننا جميعان يتجلى كاجب ىذه الحماية الذم أناطو 
إلى أنو ما ينبغي أف تكوف ىنالك مجاىرة باإلفطار في األسواؽن في الميادينن في المرافع العامة 
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المختلفةن المعالية التي يرتكبها اإلنساف بينو كبين ربو سرعاف ما يتوب اهلل عز كجل على فاعلها 
ي يجاىر بها اإلنساف الناس بل يجاىر بها ربو فهي معالية خطيرة جدان تستنزؿ أما المعالية الت

غضب اهلل عز كجل ربما ال على ىذا المجاىر فق  بل األمة كلها التي يوجد فيها ىؤالء 
المجاًىركف الميٍستػىٍهتػىريكفن ينبغي أف يقاؿ لهؤالء المجاىرينن ينبغي أف يقاؿ لكل كاحد منهم يا 

دخل دارؾ فتمارس معاليتك كما تشاء بينك كبين ربك كلربما غفرىا اهلل لك أما ىذا بوسعك أف ت
أف تالر على أف تجاىر بهذه المعالية أماـ الناس فلنو لوف من أشنع ألواف االستكبار على اهلل 

سبحانو كتعالىن ينبغي أف نتعاكف جميعان على أف نطهر أسواقنان مرافقنان مياديننا من ىذه المجاىرة 
ستنزؿ غضب الربن المظهر الثاني الذم تتجلى فيو حماية قدسية ىذا الشهر كحماية التي ت

شعائره ىي ضركرة أال يستعلن أصحاب المقاىي كأصحاب المطاعم بأنشطتهم المخالفة لهذا 
الشهرن المخالفة للعبادة األكلى المتميزة في ىذا الشهرن مقاهو تػيٍنثىر مناضدىا ككراسيها أماـ الناسن 

لغادين كالرائحين كالكل ينظر إلى مظاىر اختراؽ الناس لعشيرة ىذا الشهرن ينبغي أال أماـ ا
يستعلن ىؤالء الناس بأنشطتهم ىذه في ىذا الشهرن كأنا ال أقوؿ ينبغي إغبلؽ المطاعمن ىنالك 
مرضى كىنالك سائحوف كمسافركف كلكن ينبغي أف تيٍحجىزى النوافذ كاألبواب لهذه المطاعم عن 

رائينن ينبغي أف تحجب ىذه المطاعم كأف يحجب دخائلها عن رؤية الناظرين الذاىبين رؤية ال
ا ًمٍن تػىٍقوىل  كاايبينن ىذا مظهر من مظاىر حرمة الشعائر }ذىًلكى كىمىٍن يػيعىظٍٍّم شىعىائًرى الل ًو فىًلنػ هى

ال تتكامل حماية [ن شيء ثالث ال تتكامل رعاية شعائر ىذا الشهر إال بون ِّاٍلقيليوًب  ]الحجهلل
قدسية ىذا الشهر مظهران إال بو ىو ضركرة تنبيو أصحاب األندية الليلية إلى أف يضعوا شيئان من 

الكواب   بينهم كبين غضب اهلل عز كجل في ىذا الشهر المبارؾن األندية الليلية نحن ال نتحدث 
نا جميعان تذكرة تنبثع من حبن عنها في األكقات العامة كلكن البد أف نيذىكٍّرى أنفسنا كنذكر إخوان

تذكرة تنبثع من غيرة نقوؿ لهم أيها اإلخوة في ىذا الشهر المبارؾ أعرضوا عن نواديكمن توجهوا 
إلى اهللن أصلحوا ما بينكم كبين اهللن اجعلوا بينكم كبين اهلل إف لم أقل جسرانن اجعلوا بينكم كبين 

عل ىذا الخي  يشدكم إلى رحمة اهلل عند الفوتن اهلل خيطان لعل ىذا الخي  يفيدكم عند الموتن ل
عند الرحيل من ىذه الحياة الدنيان ما لهذه النوادم تتكاثر ثم تتكاثر في ضواحي شامنا القدسية 

العزيزةن أيها اإلخوة ينبغي أال نيحىمٍّلى مسؤكلياتنا مشاجب غيرنا }كىال تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{ 
ن إنها مسؤكلية كل فرد فرد فردن أقولها لنفسي كأقولها لكم كأقولها لسائر  ُْٔ]األنعاـهلل من ااية

اإلخوة ينبغي أف نتقي غضب اهللن ىذا الذم أقولو لكم إف لم ننتبو إليو كإف لم نراعي شعائر ىذا 
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الشهر كالقدسية المتؤللئة لهذا الشهر فلننا نستنزؿ بذلك غضب اهلل كإذا تعرضت األمة لغضب 
عن المالائب التي قد يبتليها اهلل سبحانو كتعالى من جراء ىذا الغضب كال حرجن  اهلل فحدث

نحن أمة نعاني من مشكبلتن نحن في شامنا ىذه متعىر ضيوف لكل أنواع األذل بسبب مواقفنا 
الالامدةن بسبب استقامتنا على الواجب القدسي الذم أمر اهلل عز كجل بو كالذم تستلزمو حماية 

األرضن حماية العرضن حماية حرية الذات كمن ثم فلف الخط  الرامية إلى اإليقاع األمةن حماية 
بنا كثيرة يا عباد اهللن ما الخبلص منها؟ البد من القياـ بالواجبات المادية كاإلعداد كما قاؿ اهلل  

لكن ذلك كلو بمثابة   َٔمن ااية}كىأىًعدُّكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيو ةو كىًمٍن رًبىاًط اٍلخىٍيًل{ ]ألنفاؿهلل 
الجسدن أرأيتم إلى جسد انفكت عنو ركحو ماذا عسى أف يالنع ىذا الجسدن ركح ىذه الجهود 
كلها إنما تتمثل في االلتجاء إلى اهللن تعالوا بنا يا عباد اهلل نهتبل فرصة ىذا الشهر المبارؾ نطرؽ 

كاصطلحنا جميعان معو كجددنا البيعة لموالنا األجل باب اهلل بذؿ العبودية لو كقد أيبٍػنىا جميعان إليو 
األكحد على كل المستوياتن على كل األصعدة نتضرع إليون كلنا عبيدن كلنا مملوكوف هلل عز كجل 

نستنزؿ نالرهن نستنزؿ رضاهن نستنزؿ إكرامون نتعرض الستجابتو للدعاءن كشهر رمضاف شهر 
اتن ااية األكلى أمر اهلل سبحانو كتعالى فيها العباد االستجابة للدعاء أيها اإلخوةن ىما ثبلث  ي

بأداء حع العبادة في ىذا الشهرن ااية الثانية أمر اهلل سبحانو كتعالى فيها عباده بحماية قدسية 
ىذا الشهرن بحماية شعائر ىذا الشهرن أما ااية الثالثة فهي بشارة من اهلل للعبادن ىي ىدية من 

ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًلنٍّي قىرًيبه اهلل للعباد عندما يالوم وف كعندما يرعوف حع ىذا الشهر }كى
ةى الد اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا ًلي كىٍليػيٍؤًمنيوا ًبي لىعىل هيٍم يػىٍرشيديكفى{ ]البقرةهلل ن انظركا  ُٖٔأيًجيبي دىٍعوى

ي يكرمنا اهلل عز كجل بها عندما نؤدم الواجب إلى تساكؽ ىاتين اامرتين ثم انظركا إلى الهدية الت
األكؿ كنؤدم الواجب الثانين الدعاء مستجابن االلتجاء إلى اهلل عز كجل مجابن التجئوا إلى 
اهلل بالدؽن أقولها لنفسي كأقولها لكم كأقولها ألمتنا جمعاء بدءان من قادتنا إلى القاعدة الشعبية 

كلسوؼ تجدكف    ًَٓإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيٍم ًمٍنوي نىًذيره ميًبينه{ ]الذرياتهلل فيها تعالوا إلى باب اهلل }فىًفرُّكا
مظاىر التوفيعن مظاىر الحمايةن مظاىر التأييد بكل أنواعو يكـر اهلل عز كجل بها ىذه األمة أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 اٌفَبك اٌَّزشوٞ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن  سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ون  خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن  اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  كأكصيكم 

ه األياـ من أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن  أما بعد فيا عباد اهلل  يتفاقم في ىذ
ىذا الشهر المبارؾ الحديث عن الفساد المستشرم في كثير من مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية 
السيما ذلك الذم يتمثل في اتساع الهوة كعمقها بين فئات األغنياء الموسرين كبين أصحاب 

ىذه الضركرات المعيشية من الفقراء المعوزينن ككثيران ما عوتبتي لتقاليرم في الحديث عن 
المشكلة كعدـ معالجتهان كالحقيقة أف الذم كاف كال يزاؿ سببان لتقاليرم في معالجة ىذه 

المشكلة أنني إذا أردت أف أتحدث عن الداء فبل بد أف أيٍتًبعى الحديث عنو بوصف الدكاء كالذم 
أعتقده أف الذين ينبغي أف يستعملوا الدكاء معرضوف عنو كلسوؼ يظلوف معرضين عنو كمع ذلك 
فلنني أتالور أنني ربما كنت مبالغان في إساءة الظن كىاأنذا سأحاكؿ في ىذا الموقف يا عباد اهلل 
أف أتحدث عن ىذه المشكلة كأرسم العبلج الذم البد منو للتغلب عليهان  أما كصف المشكلةن 
 كصف الفساد المستشرم فأعتقد أنو ال داعيى إلى اإلطالة في ذكره فالحديث عنو مكركر كمعاد

كمكرر كقد شبعت ااذاف كاألسماع من الحديث عنو أما الدكاء الناجع الذم البد منو فقد لخالو 
المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم في كلمات يسيرة كذلك في الحديث الذم يركيو أحمد 
كالترمذم كأبو داكد كالحاكم من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص أنو  صلى اهلل عليو كسلم  

اؿهلل )من ال يػىٍرحىٍم ال يػيٍرحىٍمن الراحموف يرحمهم الرحمنن ارحموا من في األرض يرحٍمكم من في ق
السماء ن ىذا ىو العبلج باختالار أيها اإلخوة كموقفي الساعة أف أشرح ىذا الملخه الذم 

اهلل كأمرنا ذكره لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن  إف الرحمة التي نبػ هىنىا إليها رسوؿ 
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بها تتمثل في درجات كثيرة متتابعة أدناىا كأكلها أف يؤدمى المسلموف الموسركف حقوؽ اهلل سبحانو 
كتعالى في أموالهم ألصحاب ىذه الحقوؽ كذلك يتمثل في زكاة الماؿن ىذه ىي الدرجة الدنيا 

د أكض  لنا البياف كاألكلى من التراحم الذم نبهنا إليو رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم ن  كق
اإللهي أف ىذا الحع المتمثل في ما يتالور أنو ماؿ للغني ىو ليس مالو كإنما ىو ماؿ ذلك الفقير 

عىلىكيٍم ّّأيكدًعى في صندكقون }كى تيوىيٍم ًمٍن مىاًؿ الل ًو ال ًذم  تىاكيٍم ]النورهلل من ااية [ن }كىأىٍنًفقيوا ًمم ا جى
[ن فهل الموسركف أك أكثرىم يؤدكف ىذا الحع المتمثل في ٕدهلل من اايةميٍستىٍخلىًفينى ًفيًو  ]الحدي

صناديقهم كأموالهم هلل عز كجل عن طريع إعطائو للمعوزين كالمحتاجين؟ أنا أقوؿ لكم يا عباد اهلل 
بالري  القوؿهلل على الرغم من أف كثيران من الموسرين يتسابقوف إلى إقامة المآدب الكبيرة في 

بالمناسبات المختلفة التي تمر فلف ىذا الكـر يختفي كيظهر في مكانو الش  المزارع الواسعة 
عندما ييٍدعىى الواحد منهم إلى بذؿ حع اهلل سبحانو كتعالى في مالون عندما يدعى الواحد منهم إلى 

بذؿ ىذا الحع الذم أكدعو اهلل سبحانو كتعالى في مالو أمانة للفقراءن  ما أكثر ما رأيت الكـر 
تؤلأل عندما تلوح المالال  كالمغانم الدنيوية كااماؿ التي من كرائها ثم كم رأيت كيف الذم ي

يختفي ىذا الكـر المتؤللئ كينتشر في مكانو الش  العجيب مالداقان لقولو تعالىهلل }كىأيٍحًضرىًت 
وف من [ن كلربما اعتذر أحدىم بمثل ما اعتذر بو المشركُِٖاأٍلىنٍػفيسي الشُّ    ]النساءهلل من ااية

قبلن لربما قاؿ قائلهمهلل لماذا أكدع اهلل سبحانو كتعالى حع الفقراء في صناديع األغنياء ثم طلب 
من األغنياء أف يعيدكا ىذا الحع إليهم؟ لماذا لم يضع ىذا الحع رأسان في جيوب الفقراء؟ كصدؽ 

ًإذىا ًقيلى لىهيٍم أىٍنًفقيوا ًمم   ا رىزىقىكيمي الل وي قىاؿى ال ًذينى كىفىريكا اهلل القائل كىو يركم حديث المشركينهلل }كى
[ن  كلربما قاؿ ْٕلًل ًذينى  مىنيوا أىنيٍطًعمي مىٍن لىٍو يىشىاءي الل وي أىٍطعىمىوي ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإال  ًفي ضىبلؿو ميًبينو  ]يٌػسهلل

ي كل يـو ربما قائل أيضان يا عباد اهلل أين أنت من المؤسسات الخيرية الكثيرة التي تنثر كتنشر ف
مئات الوجبات الغذائية تطرؽ بها أبواب الفقراء كالمعوزين؟ كأقوؿ في الجوابهلل نعم كجزا اهلل ىذه 

المؤسسات كأصحابها خيران كلكن ىذه الوجبات تشبع الجائع كال تغني الفقيرن كهلل عز كجل 
من المشرع أف يشبع حكمة عندما أمر بدفع زكاة الماؿ المتمثل في السيولة الماليةن ليس الهدؼ 

الفقير الجائع على أف يبقى في مكانو يراكح في مكاف فقرهن ليس ىذا ىو المراد كإنما المراد من 
بذؿ ىذا الحع للفقراء أف يتحوؿ الفقراء شيئان فشيئان عن طريع ذلك إلى مستول الغنىن كالقاعدة 

للحديث عن  داب إخراج الزكاة  الفقهية في ىذا األمر تقوؿهلل إذا أعطيتم فأغنوان كالوقت ال يتسع
ككيف ينبغي أف تكوف ككيف السبيل إلى أف يستغني بها الفقراء شيئان فشيئان كيتحولوا من الفقر إلى 
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الغنىن أما الوجبات فهي تعود الفقير على أف يرضى ببؤسو ككأنو يسمع قوؿ الشاعرهلل كاقعد فلنك 
لذم كصفو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى أنت الطاعم الكاسين  يا عباد اهلل ىذا ىو الدكاء ا

 لو كسلم ثم زاده بيانان عندما قاؿ بالري  القوؿهلل )إف اهلل فرض في أمواؿ األغنياء بالقدر الذم 
يسع فقرائهم أال كإف الفقراء إذا جيٍهديكا فجاعوا كعركا لن يكوف ذلك إال بما يفعل أغنياؤىمن أال 

فمعذبهم عذابان كبيران(ن  فرؽ كبير بين أف أبذؿ الماؿ في سبيل كإف اهلل محاسبهم حسابان شديدان 
أف أحقع لنفسي ىالة بين الناس كفي سبيل أف أتاليد من كراء ذلك ماللحة دنيوية أخط  لها 

كبين أف أتعامل مع اهلل في خلوة ال يراني إال اهلل سبحانو كتعالىن أنظر إلى الماؿ الذم متعني اهلل 
[ كأقوؿ ٕقولوهلل }كىأىٍنًفقيوا ًمم ا جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفينى ًفيًو  ]الحديدهلل من اايةعز كجل بو كأصغي إلى 

بيني كبين ربي إذان أنا خليفة على ىذا الماؿ عنك يا ربن ىو ليس مالي كلكنو مالك ائتمنتني عليو 
الحع  لبيك لبيك يا موالمن إف للفقراءن بل ىو لكن حقان في ىذا الماؿ فلسوؼ أيٍخًرجي ىذا

بحساب دقيع بل أزيد عليو كألقى ىؤالء الذين ابتليتني بهم كأنت القائلهلل }كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو 
نىةن أىتىاٍلًبريكفى كىكىافى رىبُّكى بىاًليران  ]الفرقافهلل من ااية [ن أخرج فأطرؽ باب ىؤالء اإلخوة كأنا ًَِفتػٍ
لحع كأشعرىم باألخوة السارية بيني كبينهم كأنا أشعرىم بأنهم ىم المتفضلوف عندما يقبلوف ىذا ا

في ىذا إنما أتعامل مع اهلل عز كجل كلكأني بهذا الغني كىو يعطي حع اهلل عز كجل لهؤالء 
المعوزين يقوؿ للواحد منهم أنا لم أعطك ىذا الماؿ لكنو أعطيت هلل كلكأف الفقير يقوؿ كأنا لم 

قى المجتمع إلى مستول ىذا التراحم فاعلموا أف  خذه منك كإنما أخذتو من اهللن  عندما ير 
المشكلة تذكب كتمحين  عبلج ىذه المشكلة التراحم يا عباد اهللن كإف صـو رمضاف معين بل 
ينبوع لهذا التراحمن إذا شعر الالائم بالجوع أيقظو الجوع إلى عبوديتو هلل كعلم أنو محبوس عن 

ديتو هلل إذا استيقظت ساقتو إلى الرحمةن عبودية الطعاـ كالشراب بسبب عبوديتو هللن ثم إف عبو 
تنبثع من الالـو كالرحمة تنبثع من ىذه العبوديةن كلكن ماذا أقوؿ؟ كثير من ىؤالء الالائمين 
الموسرين يتعرضوف لنفحات الرحمة اإللهية في النهار من خبلؿ صومهم كلكنهم في المساء 

ى بالسهرات الرمضانية في الليلن  في النهار يتعرضوف للملهيات كالمنسيات كيقبلوف إلى ما يسم
تنتعش أركاحهم بمشاعر العبودية الراحمة كفي المساء تعود فتقسو قلوبهم بسبب ىذه السهرات 
الرمضانية التي ال داعيى إلى أف أصفها لكمن  يا عباد اهلل اجعلوا سهراتكم الرمضانية قربة إلى اهللن 

ن اجعلوا سهراتكم الرمضانية سهراتو تنفقونها ركعان كسجدان ال تجعلوىا قربى إلى النفس كغوائلها
هلل سبحانو كتعالىن اجعلوا سهراتكم الرمضانية بيعةن جديدة مع اهلل عز كجل تجددكف فيها التوبةن 
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تجددكف فيها االستغفار كأنا أعلم أف اهلل عز كجل يقوؿ لبيكن أسأؿ اهلل عز كجل أف يػيٍقًدرىنىا على 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمن استعماؿ العبلجن
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 ٠ب ثبغٟ اٌق١و ألجً

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن  سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ون  خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن  اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  كأكصيكم 

العشر أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن  أما بعد فيا عباد اهلل  مع دخوؿ ىذا 
األخير من شهر رمضاف المبارؾ يتسابع إلى الالائم نداءاف اثناف أحدىما يقوؿ يا باغي الخير 
أقبلن ثانيهما يقوؿ يا باغي المتعة كالتسالي الرمضانية أقبلن  النداء األكؿ يقوؿ يا باغي الخير 

ن استغفر اهلل أقبل إلى محراب العبودية لموالؾ كخالقكن اركع مع الراكعينن اسجد مع الساجدين
عز كجل كتب إليو كادعو بما شئت فهو مقبل إليكن يغفر الذنب الذم تستغفر منون يقبل التوبة 

التي تقبل بها إليون يجيب دعاءؾ كيحقع رجاءؾن  كأما النداء الثاني فيقوؿ يا باغي المتعة 
بهاء الفنادؽ  كالتسالي الرمضانية صاالت المطاعم بكل ما فيها من منسيات كملهيات تنتظرؾن أ

كل ذلك قد ازين بمناسبة ىذا الشهرن شهر رمضافن أقبل إلى الملهيات الرمضانية المتنوعة 
المختلفةن سلٍّ رمضانك من المساء إلى السحور فللى لمعة الفجرن  ترل يا عباد اهلل أم الندائين 

ا ينبغي أف نحجز يلقى استجابة من عباد اهلل الالائمين في ىذا الشهر المبارؾن  قبل أف أجيب م
أعيننا عن اإلجابة الحقيقية بالور المساجد التي تزدىي بالماللينن المساجد التي يقبل إليها 
الراكعوف الساجدكفن تعالوا نخترؽ ىذه الالور التي نعرفها كنألفها جميعانن تعالوا نخترؽ ىذه 

الفنادؽ على اختبلفها الالور إلى ما كراءىا ماذا نجد؟ نجد سائر المطاعمن سائر المقاىين أبهاء 
نجدىا جميعان تغه بالوافدين إليها من أجل المتعةن من أجل التسالي الرمضانيةن من أجل 

الملهيات الرمضانيةن الموائد التي تيٍحجىز تيٍحجىز قبل أسبوعن كل ىذه األماكن تغهن تغه بمن؟ 
تسمى مخملية كليت أنها بهؤالء الذين يستجيبوف لهذا النداء الثاني السيما تلك الطبقات التي 

فعبلن كانت مخمليةن تلك الطبقات التي أكرمها اهلل عز كجل بالنعم فأبطرتها النعمة بدالن من أف 
تقودىا إلى شكر اهلل سبحانو كتعالىن  كلربما كاف في ىؤالء الذين يتسابقوف إلى ىذه الالاالت 
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من يفتت  أمسيتو كسهره بركعات كالمطاعم من أجل التمتع بالملهيات الرمضانية ربما كاف فيهم 
يركعها مع الماللين في المسجد ثم إنو يتجو إلى المائدة التي كاف قد حجزىا كقد أيقن أنو كف رى 

سلفان عن ىذا الذم ىو مقبل إليون ألم يقل رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلمهلل من قاـ رمضاف إيمانان 
ةن غفر لو ما تقدـ كتأخرن إذان فليذىب إلى سهراتو كاحتسابان غيًفرى لو ما تقدـ من ذنبون كفي ركاي

مطمئن الباؿ ألنو كف ر عن ىذا الوزر الذم ىو مقبل إليون  ربما كاف في الالائمين من يطمئن نفسو 
بهذه الفلسفةن كلكن يا عباد اهلل ينبغي أف تعلموا كأف يعلم ىؤالء اإلخوة أف سر القبوؿ ال يكمن 

نن السر الذم بو يغفر اهلل عز كجل الذنوب السابقة كالبلحقة ال في حركات الراكعين كالساجدي
يكمن في حركات الجسد صاعدان راكعان جالسان كإنما يكمن في العامل الخفي الذم يقوده إلى 
ىذه الحركاتن  السرن سر القبوؿن سر التوبة يكمن في العبودية التي تهيمن على القلب كالتي 

كمخافة منو كيقينان بمملوكيتو لهذا اإللون ىذا السر عندما يكوف ىي مزيج حب للخالع كتعظيم لو 
ىو الدافع إلى ركوع الراكعين كسجود الساجدين ىذا السر ىو السبب في أف اهلل عز كجل يغفر 

لهذا اإلنساف ذنوبو السابقة كلربما البلحقة أيضان كلكن فلنعلم أف الذم يقوده إلى محراب العبودية 
عة هلل سبحانو كتعالىن يقينو بمملوكيتو هللن يقينو بأنو سيقف عما قريب كقفة هللن عبوديتو الضار 

ٍنسىافي ًإن كى كىاًدحه ًإلىى رىبٍّكى كىٍدحان  ا اأٍلً ضراعة كذؿ بين يدم اهللن يقينو بقوؿ اهلل عز كجلهلل }يىا أىيػُّهى
يركع مع الراكعين [ن  عندما يكوف ىذا ىو الدافع لهذا اإلنساف ألف ٔفىميبلًقيًو  ]االنشقاؽهلل

كيسجد مع الساجدين كأف يقـو ليالي رمضاف فهيهات ىيهات أف يػيٍفًسدى بعد ما أصل ن ىيهات أف 
يػيٍفًسدى إقبالو إلى اهلل سبحانو كتعالى بالتوجو بعد ذلك إلى ليل المنسيات كالملهيات ىيهاتن إذا 

إذا دعاه شيطاف من  دعاه شيطاف من شياطين اإلنسن كشياطين الجن مالفدة في ىذا الشهرن
شياطين اإلنس إلى تلك الملهيات الرمضانية قاؿ لوهلل مو أنا عبد مملوؾ هلل ال أخالف أمرهن حبي 
هلل عز كجل يمنعني من أف أخونون تعظيمي هلل عز كجل يمنعني من أف أكوف ذا كجهينن كجوو كنت 

اهلل إلى ىذا المعنى كيف بو أصلي لو ككجوو  خر كنت بو أعرض عنو ال يمكنن  كانظركا يا عباد 
ا ثىابً  ًلمىةن طىيٍّبىةن كىشىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى ته يتجلى في كبلـ اهلل عز كجلهلل }أىلىٍم تػىرى كىٍيفى ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى

اًءن تػيٍؤًتي أيكيلىهىا كيل  ًحينو بًًلٍذًف رىبػٍّهىا  ]ابراىيمهلل من ااية الشجرة ليس [ن ىذه ِٓكىفػىٍرعيهىا ًفي الس مى
السر في األغالاف التي تتراءل لك في أعبلىا كإنما السر في الجذكر الخفية الكامنة كس  التربةن 
ىذه العبادة كهذه الشجرةن سر العبادة كامن في جذكرىان كامن في أساسها الخفين أساس العبادة 

إلى اهلل كال يعلم متى  عبودية اإلنساف هلل سبحانو كتعالىن أساس العبادة أف العبد يعلم أنو سائر
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تأتي ساعة خركجو من ىذه الدنيا كإقبالو إلى اهللن ىو كاقف كما قلت مراران في طابور أماـ بوابة 
الموتن ال يعلم أىو كاقف في مؤخرة الطابور أـ في مقدمتها أـ في منتالفهان ربما دعاه الداعي 

جعلو اهلل مرقاةن لحبو لين سبيبلن بعد ساعاتن أأعالي اهلل كأنا راحل إليو! أأفسد صيامي الذم 
لمغفرتو لين سبيبلن الستجابتو لدعائين أأفسده باالستجابة لشياطين اإلنسن أأفسده لهذه 

المغريات التي يػيٍعلىن عنها صباح كمساء ككأف شهر رمضاف شهر عقده اهلل عز كجل للهو كلئلقباؿ 
لتنسب إلى شهر رمضاف المبارؾ كفي أم  فيو على المنسيات كالملهياتن ملهيات تيٍختػىرىعي اختراعان 

الليالين في الليالي التي فيها ليلة ىي خير من ألف شهر كما قاؿ ربنا سبحانو كتعالىن ىذه الليالي 
العشر استقبلوا فيها ىذه الليلة المباركةن كلحكمة باىرة عالية أخفاىا اهلل عز كجل عنا كي نقبل 

سها كي نتأمل أننا قد ناليبها كنتاليدىا في أم ساعة من إلى اهلل في كل ليلة من لياليها نتلم
الساعات كربك يقبلن كربك يعطيك األجر الوافر في كل ليلة على ىذا الذم قد أصبتن كقد 
ص  عن أحمد ما يركيو في مسنده عن رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل التمسوىا في 

الخامس كالعشرين أك السابع كالعشرين أك التاسع  ليلة الحادم كالعشرين أك الثالث كالعشرين أك
كالعشرين أك  خر رمضاف كىذا يعني أف ليلة القدر ليست حكران كال محالورة في ليلة السابع 
كالعشرين كما يظن البعض كلكنا نتاليدىا في كل ساعة من الساعاتن  أيجدر باإلنساف الذم 

ليالي ساعة إقباؿ إلى لهوهن ساعة إقباؿ إلى عرؼ ربو كفاض قلبو عبودية هلل أف يجعل من ىذه ال
شهواتو يا عباد اهللن  بقي أف أقوؿ لكم شيئان ىو جواب عن أناس فيهم من يستشكلوف األمر 

بحسن نية كفيهم من يتاليدكف ىذا اإلشكاؿ ليعكركا صفو العقائد اإليمانية في أفئدة أصحابهان 
ىي ليلة القدر عند اهلل كقد علمنا أف يقوؿ أحدىمهلل كيف يمكن أف تكوف ىنالك ليلة خاصة 

الليالي كاألياـ تتناكب في الكرة األرضيةن فالساعة التي ىي منتالف الليل ىنا ربما كانت في 
الجهة المقابلة من األرض ىي منتالف النهار ىناؾ فكيف تكوف ليلة القدر ىنا في منتالف الليل 

ر ليلة القدر كامن في طبيعة الزمافن في كتكوف في رابعة النهار ىناؾن  ىذا كبلـ من يظن أف س
طبيعة الفلكن الشمس كالقمر الدائرينن ال يا عباد اهللن األزمنة كلها بحد ذاتها سواء كاألمكنة  

كلها في حد ذاتها سواءن تربة عرفة كتربة أم مكاف في عالم اهلل سبحانو كتعالىن كذلكم األزمنةن 
هلل عز كجل على عباده في تلك الليلةن يتجلى اهلل عز كإنما ينبعث فضل ليلة القدر من تجليات ا

كجل على عباده في ىذا الالقع من العالم في الليلة التي يشاءن يقبل فيها على عباده ليقبلوا إليون 
كيتجلى اهلل عز كجل على عباده في صقع  خر في ليلة أخرل كىكذا فاهلل سبحانو كتعالى الذم 
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علم كيف يوزع قيمة ىذه الليلة بين عباده سواء كانوا في مشارؽ ناكب بين أزمنة الليل كالنهار ي
األرض أك في مغاربهان ىذه اللوثة ال يجوز أف تلتالع بعقل إنساف أسلم عقلو كيقينو هلل عز كجلن  

كأعود فأقوؿ لكم إف الذم يشفع لنا غدان بين يدم اهلل يـو القيامة ىو سر العبادات ال مظهر 
نا غدان بين يدم اهلل عز كجل يـو القيامة ىو عبوديتنا هلل عز كجل إذ العباداتن الذم يشفع ل

تقودنا إلى الركوع كالسجودن ىي يقيننا بمملوكيتنا هلل سبحانو كتعالىن ىي مشاعر الحبن مشاعر 
التعظيمن مشاعر المهابة كالخوؼ إذ تهيمن على قلب اإلنسافن  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 اٌضجبد ػٍٝ االٍزمبِخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن  سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ون  خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن  اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  كأكصيكم 

اـ ثبلثة أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن  أما بعد فيا عباد اهلل  ما ىي إال أي
كلسوؼ يغيب عنا إشراؽ ىذا الشهر المبارؾ كلسوؼ ينطوم عنا بساط أنسو كلسوؼ تتحوؿ 
أيامو إلى ذكريات تطوؼ باألذىاف كلكن سنة اهلل سبحانو كتعالى ماضية في كونو كخبلئقون  البد 

فلك يقـو أف يتكرر ىذا الشهر كل عاـ ما داـ كل من الفرقدينن الليل كالنهارن يتناكباف كماداـ ال
بالواجب الذم أناطو اهلل سبحانو كتعالى بو كلكن إذا عاد ىذا الشهر كانتشر إشراقو مرة ثانية في 
ربوع األرض ترل أنكوف نحن ممن يعيش كال يزاؿ على ظهرىا أـ سنكوف ممن تحولوا إلى جثة 

على طوؿ ىامدة داخل بطنها؟ ىذا مما ال يعلمو أم منا ق  كال يملك اإلنساف أم مقياس يدؿ 
حياتو أك قالرىان ال الشباب في حياة اإلنساف برىاف على طوؿ حياتو كال الشيخوخة دليل على 
قالر حياتو كأف الموت قد دنا منون أمر مغيب اخته اهلل سبحانو كتعالى بو ذاتىوي العليةن  إذان 

ه األرض فنحن ال نعلم ىل بوسعنا أف نستقبل ىذا الشهر مرة أخرل كنحن أحياء نتقلب فوؽ ىذ
أـ لن يتاحى لنا ذلكن إذان تعالوا يا عباد اهلل نبذؿ الجهد كنعاىد المولى سبحانو كتعالى على أف ال 

نفسد الالبلح الذم حققناه كعلى أف ال نتحوؿ إلى االعوجاج بعد االستقامة على أمر اهللن 
نا البيعة لون المفركض يا عباد اهلل أننا اصطلحنا مع اهلل عز كجل في ظبلؿ ىذا الشهرن جدد

استغفرناه من ذنوبنا كلهان كالشيء الذم ال نرتاب فيو أف اهلل سبحانو كتعالى قد قبل أكبة اايبين 
كقبل توبة التائبين كغفر للمستغفرين فيا عباد اهلل ينبغي على كل منا أف يبذؿ قالارل ما يملك من 

مغفرتو إلى شائبة سواد بعد ذلك جهد في سبيل أال تعود ىذه الالفحة البيضاء النقية بعفو اهلل ك 
بسبب سوء السلوؾن علينا أف نعاىد اهلل عز كجل على الثبات على ما قد اصطلحنا عليو معو من 
أجل أف نرحل إلى اهلل عز كجل كصحائفنا بيضاء نقية كال ندرم متى تكوف ساعة الرحيل إلى اهللن 
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تن رزقنا اهلل سبحانو كتعالى حسن ال ندرم أىي بعد أياـ أك بعد ساعات أك بعد أشهر أك سنوا
األكبة إليو كرزقنا المغفرة التامة من خبلؿ ىذا المغتسل النقي في ظبلؿ ىذا الشهر المبارؾ فما 
ينبغي أف نفسد ما أصلحنا كما ينبغي أف نسلك طريع االعوجاج بعد االستقامة التي عاىدنا اهلل 

كيف السبيل إلى أف نظل على ىذه سبحانو كتعالى عليهان كلكن لعل فينا من قد يسأؿ ف
االستقامة مترفعين فوؽ المغريات كاألىواء كالشهوات؟ كيف السبيل إلى أف نحافظ على ذخر 
ىذا الشهر الذم أكرثنا اهلل عز كجل إياه إلى أف تحين ساعة االرتحاؿ إليو؟ السبيل يا عباد اهلل 

كامن هلل في أعناقنان الثاني أداء حقوؽ يمكن أف يلخه بواجبين اثنين أكلهما أداء حع الربوبية ال
العباد هلل سبحانو كتعالى علينان  أما حع اهلل سبحانو كتعالى فلمكاننا أف نحققو كأف نالطبغ بو 
بطريقة كاحدة ىي جماع األمر كلو أال كىي أف نالطبغ بحقيقة العبودية هلل سبحانو كتعالىن أف 

تى منا سعي إلى نفع أك ابتعاد عن ضر إال عن طريع  نستيقن أننا عبيد مملوكوف هلل عز كجل ال يتأ
كـر اهلل سبحانو كتعالى كمىٍنًحًو كعطائو بحيث ندرؾ أننا ممن قاؿ اهلل سبحانو كتعالى عنهم في 

اًت ًإلىى النُّوًر  ]البقرةهلل من ااية [ن ِٕٓمحكم تبيانوهلل }الل وي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوا ييٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمى
[ن  ٓٓحيث نعلم كندرؾ أننا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل }ًإن مىا كىلًيُّكيمي الل وي  ]المائدةهلل من اايةب

إذا أدرؾ اإلنساف عبوديتو الضارعة الكاملة هلل سبحانو كتعالى أدرؾ أف لو كليان كاحدان ال ثاني لو ىو 
كاليتو لين عبوديتي هلل عز كجل اهلل جل جبللو ذاؾ الذم أنا عبدهن عبوديتي هلل عز كجل تساكم 

تستلـز الدخوؿ تحت سلطاف كاليتو لين ىو كحده كليٍّ من دكف الخبلئع أجمعن ىو المالك 
ألمرمن ىو الذم يقودني كيتالرؼ بي كما يشاءن إذا أدركنا ىذه الحقيقة كىيمن ىذا اليقين على 

يرانن كحراسة الالحيفة النقية أف مشاعرنا كعلى قلوبنا فلف االستقامة على دين اهلل تالب  أمران يس
تبقى نقية تالب  أمران بسيطان كسهبلنن كإذا رحل ىذا اإلنساف المالطبغ بذؿ عبوديتو هلل إلى اهلل لقي 
ربان كريمان غفوران رحيمان حتى كإف زلت بو القدـ في الطريعن حتى كإف تغلب عليو الوقوع في الخطأ 

لون  كلكن لعل فينا من يقوؿ فأنى لي أف أصبطغ بهذا كىو يسير إلى اهلل عز كجلن عبوديتو تشفع 
الشعور؟ سبيل ذلك سهل سائغ يا عباد اهللن سبيل ذلك أف يشعر اإلنساف فاقػىتىو كفقرىهي الكلين 
كىل من صعوبة في استشعار اإلنساف بذلكن ىل في الناس من يخيل إليو أنو القوم الذم ال 

لباقي الذم ال انتهاء لون  كلنا نعلم بعد اإليماف باهلل عز كجل ييغلىبن أنو الغني الذم ال يفتقرن أنو ا
أف حياتنا لحظةن فلحظةن فلحظةن إنما تأتي بمدد من اهلل عز كجل كأف عافيتنا لحظة فلحظة فلحظة 
إنما تأتينا بلمدادو من اهلل سبحانو كتعالى كأف الماؿ الذم يأتيك كالذم تتخيل أنك تملكو إنما 
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و كتعالى بو كما يشاءن يرزقك إف شاء كيستل الرزؽ الذم أعطاؾ إياه في لحظة يكرمك اهلل سبحان
كاحدة يستلو منك إف شاءن إذا أدركت فاقتك ىذه كإذا أدركت أنك ال شيء في مملكة اهلل 

كلكنك كل شيء بعطاء اهلل سبحانو كتعالى دخلت في باب العبودية هلل سبحانو كتعالى كأدركت 
انو كتعالىن كإذا دخل اإلنساف في ساحة العبودية هلل عن طريع شعوره أنك عبد مملوؾ هلل سبح

بفاقتو الحقيقية كافتقاره الدائم فلف عبوديتو هلل تسلمو إلى محبة اهلل عز كجلن بينهما تبلـز ال 
انفكاؾ لو يا عباد اهللن  عرفتي أني عبد مملوؾ هلل كأف كل ما يأتيني إنما يأتيني برفد من اهلل 

عالى كأف اهلل عز كجل إذا شاء أخذ ما كىب كاسترد ما أعطىن عندما أدرؾ ىذا كأنظر سبحانو كت
فأجد أف العافية التي أتمتع بها من فرقي إلى قدمي كأنظر فأجد الوعي الذم يكرمني اهلل عز كجل 
بو في رأسي كأنظر إلى السمع الذم أتمتع بو كالبالر الذم يكرمني اهلل عز كجل بو كاللساف الذم 

دفع كبلمان في فمي كما تسمعوف كعندما أنظر فأجد أف رقادم إنما يأتيني بفضلو كيقظتي بعد يت
ذلك إنما تأتيني بلكراـ منو كالماؿ الذم يأتيني إنما يأتيني بلكرامو كعطائو فلف ىذا يفجر مشاعر 

دنيا الحب هلل الذم أعطى كالذم أنعم كالذم بيده كل شيءن كمن ىنا كاف اإلنساف الذم يرل ال
التي من حولو متمثلة في المغريات كالشهوات كاألىواء فيمنحيهىا قلبىوي حبان بدالن من أف يمن  قلبىوي 

مواله الذم أعطاه ىذه النعمن ىذا اإلنساف لئيمن ىذا اإلنساف بعيد عن رحمة اهلل عز كجلن 
ًإٍخوىا نيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشيرىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه كصدؽ اهلل القائلهلل }قيٍل ًإٍف كىافى  بىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كى

هىادو ًفي اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىًتجىارىةه تىٍخشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىب  ًإلىٍيكيٍم ًمنى الل ًو كىرىسيوًلًو كىجً 
[ن ىذا الكبلـ ِْال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقينى  ]التوبةهللسىًبيًلًو فػىتػىرىب اليوا حىت ى يىٍأًتيى الل وي بًأىٍمرًًه كىالل وي 

يػيقىاؿ لنا كمعناه أيها الناس ادخلوا في باب العبودية هلل تنقلكم العبودية هلل عز كجل إلى صعيد 
المحبة هلل كعندئذو تضعوف أرزاؽ اهلل كعطاءه كراءكم ظهريان كتلتفتوف بالحب كالتعظيم كالمهابة إلى 

ادان ييًحبُّونػىهيٍم   المنعم ىذا اهلل أعطاؾن كصدؽ اهلل القائلهلل }كىًمنى الن اًس مىٍن يػىت ًخذي ًمٍن ديكًف الل ًو أىٍندى
[ن  ىذا ىو السبيل األكؿ لبقاء ُٓٔكىحيبٍّ الل ًو كىال ًذينى  مىنيوا أىشىدُّ حيٌبان ًلل ًو  ]البقرةهلل من ااية

عز كجلن أف نالطبغ بحقيقة العبودية هللن سبيل ذلك أف  صحائفنا بيضاء نقية عند رحيلنا إلى اهلل
نعلم فاقتنا كفقرنا هلل عز كجلن ىذه الفاقة تدخلنا في باب العبودية كباب العبودية تسلمنا إلى 
الحب للواحد الذم ال ثاني لون فلف قست القلوب يا عباد اهللن كإف كاف ىذا الكبلـ غير كاؼو 

نقف في محراب العبودية هلل فلني أنال  ىذا اإلنساف أف يغدك لكي نعلم ىوياتنا فنالطبغ بها ك 
في يـو ما إلى أم مشفى قريب منو لينظر إلى شحوب المرضى كأشكالهم المضنيةن ليالغي 
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السمع إلى أن اتًًهم المرتفعة إلى عناف السماء كليتالور كيف كاف كل كاحد من ىؤالء المرضى قبل 
ليتساءؿ أىو ضامن إذا أمسى ذات ليلة أال يالب  كقد توضع أياـ أك شهور كٍليػىعيٍد إلى نفسو ف

مرض من ىذه األمراض بين جوانحون ىل يملك قوة ذاتية لرد ىذه الغائلة عنون ىل يملك كسيلة 
ليتسامى بها عن ىذه الحاؿن فلف كاف القلب أقسى من أف يزجو ىذا المنظر في ىويتو كيعود إلى 

ع جنازة من الجنائز التي ينتظر بها الحفرة التي فتحت فمها لون نفسو مؤمنان بأنو عبده هلل فليسر م
ما الذم يوجد داخل ىذا الالندكؽ الذم يحمل إلى حفرتون لعلو فتاة كانت أثناء حياتها مضرب 
المثل في الجماؿن كانت تتمتع بقامة ميساءن كاف ييٍضرىبي بها المثل ما بالها اليـو كقد أصبحت 

ه الرعبن أك لعل ما في داخل ىذا الالندكؽ قائد عظيمن إنساف مهيب  ىيكبلن عظميان يثير منظر 
كاف باألمس إذا حكم خضع الجميع لحكمو كإذا سار دخلت ىيبتو في قلوب الرائين لون يقضي 
! أصب  متمددان داخل ىذا الالندكؽ  بما يشاء كيحكم بما يريدن ذا صولة كصولجافن ما بالو اليـو

لست أنت الذم ستؤكؿ إلى ىذه الحاؿ! إذان أنت في قبضة كائلن من قفالان عظميان ال حراؾ بون  أ
ىو ىذا الذم أنت في قبضتون إنو اهللن إنو موالؾ }ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا ]محمدهلل من 

[ن  فلذا كاف ىذا الذم أقوؿ ىو أيضان ال يرقع قلبك كال يعيدؾ إلى ىويتك فاعلم أنك ُُااية
ةن  إذان  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل }ثيم  قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى

ا يىش ق عي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي كى  هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ ا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري كى ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى هىا كى ا يػىٍهًب ي ًإف  ًمنػٍ لىمى
[ن  ىذا ىو السبيل األكؿ؛ أداء حع اهللن حع اهلل يتمثل في ًْٕمٍن خىٍشيىًة الل ًو  ]البقرةهلل من ااية

العبودية هلل كعبوديتك هلل تسلمك إلى الحب هلل كحبك هلل يزجك في سعادة ما مثلها سعادةن  أما 
يا عباد اهلل ضاؽ عن الدخوؿ في  الشرط الثاني فيتمثل في أداء حقوؽ العباد كلكن لعل الوقت

الحديث مفالبلن في ىذا الشرط الثاني فلنرجئ الحديث عن حقوؽ العباد كما أناطو اهلل في أعناقنا 
 تجاىهم إلى فرصة قادمةن  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكمن
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 اٌٍَُّ اٌنٞ ٚلف أِبَ ِوآح مارٗ

 

 

 ل"فطجخ ػ١ل اٌفطو اٌَؼ١

 

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل  
أكبر ما غيالت المساجد في ليالي رمضاف بالراكعين كالساجدينن اهلل أكبر ما تكاثر اايبوف إلى 

اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل أكبر  رحابون تائبين مستغفرين فتاب عليهم كصف  عنهم كغفرن اهلل أكبرن
ما تبلقت الوجوه في ىذا الالباح األغر بعد تدابرن اهلل أكبر ما تعانقت القلوب بعد التهاجرن اهلل 
أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل أكبر من طغياف الطغاة في األرضن اهلل أكبر من صلف المتجبرين. 

لدينن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. سبحاف اهلل اهلل أكبر من كيد الكائدين كتربه أعداء ا
الميسىب ً  في كل مكافن سبحاف اهلل الميسىب ً  على كل لسافن سبحاف اهلل رب السموات كاألرض 
كمن فيهنن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبر. اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

عمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلتعظيم الحمد هلل حمدان يوافي ن
سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
اهللن كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو 

للهم صل على محمد كعلى  ؿ محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو بشيران كنذيران. ا
 الدين. أما بعد فيا عباد اهلل  دعوني أ

 

ذكر نفسي كأذكركم بمزية متع اهلل سبحانو كتعالى بها عباده المسلمين الالادقين في حين أف 
ات كالمنغالات كصدؽ اهلل ااخرين قد حيرًميوا منها. إننا لنعلم جميعان أف الدنيا مسرح للمبهج

فأما التائهوف عن معرفة الذاتن الشاردكف عن “. كنبلوكم بالشر كالخير فتنة كإلينا ترجعوف”القائلهلل 
صراط اهلل عز كجلن أكلئك الذين ييخىي لي إليهم أنهم يعيشوف في يـو ال غدى من كرائو فلف أحدىم 

كطافت من ذلك برأسو نشوة كأنها إذا صادؼ من الدنيا مبهجاتها ىيمنت على كيانو أجمع 
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الخمر كىيمنت عليو مشاعر ىذا االبتهاج حتى لم يعد يتسع في قلبو مكاف لنقيض أك لمخالف. 
فلذا رأل ىذا اإلنساف الذم أخذت منو نشوة ىذا االبتهاج مأخذىىان رأل صورة لبائسينن رأل 

ايا نفسو ق ن ذلك ألف صورة لمنكوبين ىيهات أف تدخل مؤثرات ىذه الالورة إلى شيء من طو 
مشاعر االبتهاج ىيمنت على كيانو كلو فلم يبع في قلبو متسع لخبلؼ ذلك. أما إف كاجو ىذا 
اإلنساف من الدنيا الشر كنكباتون الشر كأنواعو فلف ىذا أيضان البد أف يأخذ من كيانو كل مأخذ 

لوفو من األمراض النفسية كالبد أف تهمين مشاعر األسى على فؤاده كلون كالبد أف يزجو ذلك في 
كالكآبة أك أف يزجو ذلك في طريع إلى االنتحار. أما المسلم الذم كقف أماـ مر ة ذاتون عرؼ 
نفسو عبدان مملوكان هلل سبحانو كتعالىن كعرؼ منهج رحلتو في ىذه الحياة الدنيان فلف صادفو من 

المبهجات أنواعان كأشكاالن كلكن الدنيا مبهجاتها كظفها لما يقربو إلى اهلل عز كجلن تفاعل مع 
بركح الوظيفةن يعلم أنو موظف عند مواله كخالقون يسخر ىذه المبهجات لما يقربو إلى اهللن فلذا 
رأل أمامو صورة لنقيض ذلكن صورة لبؤسن لماليبةن لنكبةن اتسع قلبو لهذا األمر الثاني كما 

ألكؿن ذلك ألنو يستقبل كل ما يالادفو اتسع لؤلكؿ كتفاعل مع ىذا األمر الثاني كما تفاعل مع ا
في الكوف من مبهجات كمن مؤلماتن من سراء أك من ضراءن يستقبل ذلك على أنو موظف عند 
اهلل كمن ثم فهو يسخر ذلك سلما للقرب من اهلل عز كجل. كدعوني يا عباد اهلل أجعل من ىذا 

نا شمس ىذا العيد المبارؾ كلقد اليـو األغر نموذجان حيان مجسدان لهذه الحقيقة. لقد طلعت علي
تجلى اهلل عز كجل في صباح ىذا اليـو على عباده باألنس الذم نشعر بو جميعانن بعد قليل 

سيذىب كل منا إلى داره كلسوؼ يدخل كل منا إلى بيتو ليجد البسمة على الوجوه كليجد الفرحة 
د رأل مظاىر ىذه البهجة أمامون الغامرة في زكايا الدار كفي النفوسن ماذا يالنع ىذا اإلنساف كق

يعلم أنو موظف عند اهلل عز كجلن يغرس في أفئدة الالغار كالكبار مزيدان من أسباب الفرحةن مزيدان 
من أسباب البهجةن يرسم مزيدان من االبتساـ على كجوه ىؤالء كأكالء كأكلئك كىو يعلم إنما يفعل 

كر أصدقائو كأقاربو يالل ما انقطع من الرحم ذلك قربى إلى اهللن ثم إنو يغدك إلى دار جاره كد
كيجدد ما تقادـ من الودن يقيم مرة أخرل نسيج ىذا التضامن الذم شاءه اهلل عز جلن إنها بهجة 
دخلت الدار كتسربت إلى النفوس كلكن المسلم يوظفها قربى إلى اهلل عز كجل. فلذا خرج ىذا 

تالور ثلة من الناس قد خرجوا من دكرىم كإف اإلنساف كمشى في طريقو كتذكر ما جرل قبل أياـن 
شهر الالـو يظلهم كإف األنس الرمضاني يطوؼ بهمن غادين لمهامهم كلربما يحققوف أسباب 
الفرحة للعيد الذم أزؼ قدكمو كما ىي إال لحظات حتى تؤكؿ ىذه الثلة من الناس إلى أثر بعد 
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ىذا الذم كظف البهجة قبل قليل  عينن منهم من قضى نحبو كمنهم من ىو بين الموت كالحياة.
بين جوانحو سلمان إلى مرضاة اهلل ىل يتسع قلبو لهذا المنظر الثاني؟ نعم يتسع قلبو ألنو يمارس 
ىذا كذاؾن يتفاعل مع ىذا كذاؾ قربى إلى اهلل سبحانو كتعالىن البد أف يقف أماـ ىذه المأساة 

ستوجب ىذا الدمار؟ من الذم قضى بأف متفاعبلن معهان كيف يتفاعل؟ ما الذم حالل؟ ما الذم ا
يكوف ىؤالء البر ء اامنوف الذين أظلهم أنس ىذا الشهر كطاؼ بهم كـر اهلل سبحانو كتعالى 

كتجلياتو التي يقبل بها على عباد اهلل الالائمينن إنها جريمة كقعتن إذان ينبغي أف ننسى قليبلن تلك 
ة من الميكىفٍّرينن قلت من ىم الكفار الذين أرادكا البهجة لنتفاعل مع ىذا األسىن قالوا إنها جماع

أف يلحقوا بهم كأرادكا أف ينفذكا حكم اهلل المزعـو في حقهمن لعلهم ىؤالء الشاذلة الذين صدؼ 
مركرىم في ذلك المكاف لعلهم ىم الكفرةن كلكن المالادفة ىي التي ساقتهم إلى ذلك المكاف 

في تلك المنطقة ذاتها كعندئذو يكوف الدمار قد كلربما كانت فئات أخرل تحل محلهم تجوب 
حاؽ بهم ال بأكلئك ااخرينن إذان لعل كل من يعيشوف فوؽ ىذه األرض المباركة كفرةن أفهذا 
منطع يقبلو عقل؟ يا أيها اإلخوة إف الجريمة كانت تستهدؼ شيئان  خرن إنها كانت كال تزاؿ 

ستهدؼ األمن كالطمأنينة اللتين تتمتع بهما ىذه تستهدؼ االستقرار الذم تتمتع بو ىذه البلدةن ت
البلدة كلعلكم تعلموف أف االستقرار ىو رأس الماؿ الخفي لكل نهضة كلكل تقدـ في حياة األمةن 
إذان االستقرار ىو الكافر الذم ينبغي القضاء عليون األمن كالطمأنينة ىما الكافراف اللذاف ينبغي 

خوة إنها حرب معلنة على اهلل عز كجل من خبلؿ قولو تنفيذ حكم الشيطاف فيهما. أيها اإل
نىا عىلىى بىًني ًإٍسرائيلى أىن وي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو  تىبػٍ ًفي سبحانو كتعالىهلل }ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى

أىن مىا ًميعان كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكى ا قػىتىلى الن اسى جى أىن مى ًميعان{ ]المائدةهلل من ااية اأٍلىٍرًض فىكى ن  ِّأىٍحيىا الن اسى جى
إنها حرب معلنة على رسوؿ اهلل القائل فيما يركيو مسلم كالنسائي كأحمدهلل من خرج من أمتي على 
أمتي يقتل برىا كفاجرىان ال يفرؽ بين قاتل كمقتوؿ منو كال يفي بذم عهدىا فليس مني كلست 

ل كعلى رسولون أما ىذا الشعار الذم يعمل بو بين الحين منون إنها حرب معلنة على اهلل عز كج
كااخرن مبلحقة الكفر كالكافرين فهو غطاء شفاؼ ال يسترن كىو الغطاء الذم يستعملو الزنادقة 

كقد استعملوه فيما مضى. الزنديع ىو ذاؾ الذم يمارس حربان قذرة ضد اإلسبلـ كالمسلمين 
ىو تعريف الزندقة كالزنادقةن ىؤالء فريع من الزنادقة يا  كلكنو يغطي نفسو بشعارات اإلسبلـ كىذا

عباد اهلل. كأعود فأقوؿ أنا مسلم أكظف كل ما يواجهني في دربي إلى اهلل عز كجل أكاجو ذلك  
كلو ألجعل منو مرقاة إلى مرضاة اهلل عز كجلن كاجهتني المبهجات فوظفتها كتقربت بها إلى اهللن 
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في أم جهة من جهات ىذا العالم اإلنساني البد أف أتفاعل مع ىذه كاجهتني البأساء في أمتي أك 
الظاىرة أيضانن ىذا ىو فرؽ ما بين المسلم كغير المسلمن فؤاد المسلم يتسع للتعزية بالمالائب 
كللتهنئة باألفراح في لحظة كاحدةن نعمن ذلك ألف عبودية اإلنساف هلل عز كجل تجعلو أماـ ىذين 

ان. كلكني أريد أف أنتقل من ىذا الذم أكضحتو باختالار إلى سؤاؿ أحاكؿ البابين المشرعين دائم
أف أجيب عنو باختالار أيضان. ما العبلج الذم ينبغي أف نمارسو لتحالين أرضنا كلحماية أمتنا كلها 

من ىذه الزندقة كىؤالء الزنادقة الذين أعلنوا الحرب معان على اهلل كعلى رسولو؟ الجواب أيها 
سبيبلف ال ثالث لهمان أما السبيل األكؿ فهو أف نمعن في تحقيع المزيد من التضامن  اإلخوة أنهما

الذم شاءه اهلل لنا بل الذم شرفنا اهلل عز كجل بون ال نألوا جهدان في تحقيع مزيد من التآلفن 
نسد الثغراتن نسد الجيوب التي يمكن أف يتسرب منها شياطين اإلنس كالجنن ثغرات الخبلفات 

يةن ثغرات الخبلفات الفكريةن ثغرات الخبلفات أيان كاف نوعهان ينبغي أف نتقرب إلى اهلل عز المذىب
كجل بسد ىذه الثغرات كلها ما استطعنا إلى ذلك سبيبلنن الخبلؼ موجود كلكن على كل منا أف 

ة أك يجتر مذىبو كفكره بينو كبين نفسون ما ينبغي أف نجعل من أرائنا االجتهادية كمذاىبنا الفكري
الدينيةن ما ينبغي أف نجعل منها عالا فرقةن ما ينبغي أف نجعل منها سبب خالاـ كشقاؽن إذا 

سيرقه العدك على ىذا الذم سنفعلن كعندما يمارس ىؤالء التكفيريوف عملهم إنما يستغلوف ىذه 
ثتكم الفرقةن إنما يستغلوف ىذا الخبلؼ الذم يبدك لهم فيتكئوف عليو كيمارسوف زندقتهم التي حد

عنهان نحن أمة جذعها اإلسبلـ الواحد أغالانها المذاىب المتعددة التي تالل جميعان إلى مرضاة 
اهلل عز كجلن فلنتمسك بالجذع يا عباد اهللن فلنتمسك بالجذكر يا عباد اهللن دعوا ااراء 
نعبد اهلل االجتهادية كالخبلفات كلها كراءكم ظهريان أثناء مد األيدم بعضنا إلى بعضن أما عندما 

عز كجل كنسير إلى مرضاتو فليمارس كل كاحد منا قناعاتو كأفكاره. ىذا ىو السبيل األكؿن أما 
السبيل الثاني فهو صدؽ االلتجاء إلى اهلل على كل المستويات كفي كل األكقاتن نطرؽ باب اهلل 

ا أىٍسمىعي بأيدم الذؿ بأيدم المسكنةن بأيدم االنكسارن كربنا يرلن كجل من قاؿهلل }ًإن نً  ي مىعىكيمى
ن نطرؽ باب اهلل عز كجل نستنزؿ نالرهن نطرؽ باب اهلل عز كجل  ْٔكىأىرىل{ ]طػوهلل من ااية

نستدفع الضر الذم يبلحقنا. ىكذا شاء اهلل عز كجل أف تكوف بلدنا ىذه مح  أنظار الكثيرين 
انو كتعالىن نتضرع إلى ككأنها تتمتع بنعم يحسدنا عليها األقربوف كاألبعدكفن ىكذا شاء اهلل سبح

اهلل سبحانو كتعالى بانكسار على كل المستويات كفي السر قبل العلن أجل يا عباد اهللن دعوني 
أضعكم أماـ ىذا المشهد الذم يجسد كيبرز حقيقة ما أقوؿن عقبة بن نافع الذم كصل إلى أرض 
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سباع الضارية كالوحوش القيركاف قبل أف تبنىن نظر فوجد أف ىذه األرض سبخة غابات محشوة بال
المختلفة كرأل أف ىذه األرض ىي المنطلع االستراتيجي للدعوة إلى اهلل كللتبالير بدين اهلل في 
تلك المنطقة فأخذ يبحث عن بقايا الالحابة الذين كانوا معون عثر على عدد منهمن أمضى بياض 

ز كجل ىذه الوحوش الضارية يوـو من الالباح إلى المساء كىم يتضرعوف إلى اهلل أف يبعد البارم ع
عن ىذا المكاف الهاـ من أجل أف ينطلقوا إلى الواجب الذم أقامهم اهلل عز كجل فيو كلما أقبل 
المساء قاـ عقبة يخاطب ىذه الوحوش قائبلن أيتها الوحوش أيتها السباع لقد جئنا لنبلغ رساالت 

رسالة اهلل. كفي صباح اليـو الثاني اهلل عز كجل فهبل ابتعدتم عن ىذا المكاف لتمكنونا من أداء 
رؤيت ىذه السباع كىذه الوحوش يحملوف صغارىا إلى أماكن بعيدة بحيث ال يعلم إلى أم مكاف 
رحلت. ىذه حقيقة تاريخية كاقعة يا عباد اهلل. نحن ابتلينا بالخير كالشرن تلك ىي سنة اهلل عز 

نالبر على الضراء كمهما يكن فلنني كجل كعهدنا مع اهلل عز كجل أف نشكره على السراء كأف 
أحمد اهلل عز كجل أف العالم كلو يا عباد اهلل بشرقو كغربو كشمالو كجنوبو قد نددكا كاستنكركا 
كعزكا ما عدا جهتين اثنتنينن إسرائيل كاحدة منهمان ىذا يدعونا إلى مزيد من الثبات كإلى مزيد 

باطنةن كال يفد إلى العبد من المولى إال النعمة من شكر اهلل سبحانو كتعالى على نعمو الظاىرة كال
كلكن ربما كانت مقنعة غير مرئية كربما كانت ظاىرة جليةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظي  

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. الحمد هلل حمدان كثيران كما 
و إال اهلل أقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر كأشهد أف محمدان عبده أمر كأشهد أف ال إل

كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. عباد اهلل اتقوا اهلل 
علموا فيما أمر كانتهوا عما نهى عنو كزجر كأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فلنو إذا استولى أسر كا

تىوي  أف اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو كثنا بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قائل علميانهلل }ًإف  الل وى كىمىبلًئكى
ا ال ًذينى  مىنيوا صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىلٍّميوا تىٍسًليمان{ ]األحزابهلل ن اللهم صل  ٔٓييالىلُّوفى عىلىى الن ًبيٍّ يىا أىيػُّهى

كما صليت على إبراىيم كعلى  ؿ إبراىيم كبارؾ على محمد كعلى على محمد كعلى  ؿ محمد  
 ؿ محمد كما باركت على إبراىيم كعلى  ؿ إبراىيم في العالمين إنك حميد مجيد كرضي اهلل عن 

الالحابة كالتابعين كمن تبعهم بلحساف إلى يـو الدين. اللهم اغفر للمسلمين كالمسلمات 
األموات كألف بين قلوبهم يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن اللهم ىا كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منهم ك 

ىو ذا عبدؾ بشار األسد قد كفد إلى بيتك ىذا معتزان بذؿ عبوديتو لك مستغنيان بعظيم افتقاره 
إليك مستنالران بقدرتك كتوفيقك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ كإننا لنعلم أنو ال يألو حراسة ىذه األرض 
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هلل الذين يتقلبوف في مناكبهان لقد علمنا يا موالنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ أنو  المباركة كحراسة عباد ا
كاف كال يزاؿ يقف أماـ الخط  الكائدة التي تتجو إلينا كإليو عن يمين كشماؿ كال يزاؿ يردىا كال 
يزاؿ كما قد أمرت يحرس ىذه األمة كقيمها كمبادئها في سبيل أال تمسن في سبيل أال ينالها عدك  

ائد فأسألك اللهم أف تكرمو بمزيد من العوفن أسألك اللهم أف تكرمو مزيد من التوفيعن أسألك ك
اللهم أف تمؤل قلبو بمزيد من اإليماف بك كبمزيد من الحب لك كبمزيد من التعظيم لحرماتك كأف 

ا يا تجمع بو أمر ىذه األمة على ما يرضيك كأف تحقع لو في سبيل ذلك البطانة الالالحة يا موالن
ذا الجبلؿ كاإلكراـن اللهم إنا ال نملك عمبلن صالحان نتقرب بو إليك كلكنا نتقرب إليك بذؿ 
عبوديتنا لك كبعظيم افتقارنا إليكن يا من يرل الساعة مكاننان يا من يسمع كبلمنان يا من يعلم 

ن ال يتبـر من سرنا كعبلنيتنان يا من ال يشغلو سمع عن سمعن يا من ال تغلطو كثرة المسائلن يا م
إلحاح عباده المحبين عليو أذقنا برد رحمتكن أذقنا كـر استجابتكن اجعل اهلل ىذه البلدة بلدة 
 منة مطمئنةن رخيةن مستظلة بظل كتابكن ملتزمة بهدم نبيك محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو 

لهم إلى كل خير كسلم كسائر ببلد المسلمينن اللهم من أراد باإلسبلـ كالمسلمين خيران كفقو ال
كمن أراد باإلسبلـ كالمسلمين شران خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيـو السموات كاألرض يا ذا 
الجبلؿ كاإلكراـن نسألك حبك كحب من يحبك كحب عمل يقربنا إلى حبكن نسألك اللهم أف 

ىذه الحياة  تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآف كإذا حانت ساعة رحلتنا عن
الدنيا فنسألك اللهم أف تيكىرٍّهى إلينا الدنيا بكل ما فيها كأف تحبب إلينا لقاءؾ كأف تمؤل أفئدتنا شوقان 

  َٔإليكن اللهم استجبن اللهم إنك قلتهلل }كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم{ ]غافرهلل من ااية
دعاءنا كما كعدتن ربنا اغفر لنا كلوالدينا  كىا نحن قد دعوناؾ كما قد أمرت فاستجب اهلل

كإلخواننا الحاضرين ككالديهم كلسائر المسلمين أجمعينن  مينن  مينن  مين كالحمد هلل رب 
 العالمين ككل عاـ كأنتم بخير"
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 ؽك اٌؼجبك –اٌضجبد ػٍٝ االٍزمبِخ 

 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

هج المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  باألمس حدثتكم عن من
الرحلة إلى اهلل سبحانو كتعالى كالطريع الموصل إلى مرضاتو كقلت إنو يتلخه في أداء حقين 
اثنين أكلهما حع اهلل سبحانو كتعالى كالثاني حع العباد كقلت إف حع اهلل عز كجل على العبد 
ثاني يتمثل في الخضوع التاـ لعبوديتو هلل سبحانو كتعالى كشرحت كبينتن أما الحديث عن الحع ال
كىو حقوؽ العباد فقد أرجأت الكبلـ فيو إلى فرصة قادمةن كلعل ىذه الفرصة مناسبة للحديث 

عما أرجأت الكبلـ فيون لئلنساف حع على أخيو اإلنسافن كىذا الحع أيها اإلخوة يتم تحقيقو من 
 خبلؿ ثبلث دكائرن الدائرة األكلى كىي الدائرة المحورية الالغيرة تتمثل في حقوؽ األسرة

كاألرحاـن أما الدائرة الثانية كىي التي تحي  بها فهي حع األخوة في اهلل سبحانو كتعالىن األخوة 
اإلسبلميةن كأما الدائرة الثالثة الواسعة التي تحي  بالدائرتين فهي حع األخوة اإلنسانيةن كألبدأ 

بها المتمثل في بالحديث عن النقطة المحورية ضمن ىذه الدكائر أال كىو حع األسرة كما يحي  
حع األرحاـن األسرة يا عباد اهلل كضعها كتاب اهلل عز كجل ضمن ىالة من القداسة كضمن ىالة 
من األىمية كأفرد للحديث عن قدسيتها سورة كاحدة تقريبان كجعل فاتحة ىذه السورة تذكيران بحع 

ا الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي ال ًذم خىلى  هىا زىٍكجىهىا كىبىث  األسرة كقدسيتو }يىا أىيػُّهى ةو كىخىلىعى ًمنػٍ قىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى
ـى ًإف  الل وى كىافى عىلىٍيكي  ا ًثيران كىًنسىاءن كىاتػ قيوا الل وى ال ًذم تىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى هيمىا رًجىاالن كى ٍم رىًقيبان{ ًمنػٍ

فهما الزكجاف كأما الفركع فهم ن كاألسرة تتكوف من أصوؿ كفركعن أما األصوؿ  ُ]النساءهلل
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األكالدن كالحديث عن حقوؽ األسرة حديث طويل الذيل بل حديث ذك شجوف ال مجاؿ لتفاليل 
القوؿ فيو في ىذا المقاـ لكني ألفت نظركم إلى شيءن اضبطوا حقوؽ األسرة بالرجوع إلى ما 

األسرة بالسور الذم يذكر يذكركم بو كتاب اهلل في سورة النساء كفي غيرىا أيضان كحالنوا حع ىذه 
اهلل سبحانو كتعالى بو في محكم تبيانون إنو السور الذم يحمي األسرة أال كىو صلة الرحمن صلة 
الرحم عبارة عن سور يحي  األسرة المحورية الالغيرةن إذا حيًفظىٍت حقوؽ األرحاـ ركعيت األسرة 

ن كحسبكم في بياف أىمية صلة كإذا ضييػٍّعىٍت صلة األرحاـ تعرضت األسرة ىي األخرل للضياع
األرحاـ كخطورة قطعها قوؿ اهلل عز كجلهلل }فػىهىٍل عىسىٍيتيٍم ًإٍف تػىوىل ٍيتيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض كىتػيقىطٍّعيوا 

لعلكم ن ك  ِّ-ِِأىٍرحىامىكيٍمن أيكلىًئكى ال ًذينى لىعىنػىهيمي الل وي فىأىصىم هيٍم كىأىٍعمىى أىٍبالىارىىيٍم{ ]محمدهلل 
تعلموف يا عباد اهلل أف قول الشر في العالم تتربه بأسرتكم اإلسبلمية أيما تربه كتضع الخط  
الماكرة الخفية كالمعلنةن كالخفية منها ىي األخطرن في سبيل القضاء على األسرة كتمييعها ثم 

سرة الغربية إذ تذكيبها لتؤكؿ األسرة اإلسبلمية في المجتمعات اإلسبلمية إلى مثل ما  لت إليو األ
قيًضيى عليها كتحولت إلى ما يشبو أطبلالن من بناءن ىذا ىو الحع المحورم األكؿ الذم ىو قلب 
ىاتين الدائرتينن أما الحع الثاني من ىذه الحقوؽ أك الدائرة الثانية من ىذه الدكائر الثبلثة فتتمثل 

ركم بااية الجامعة المانعة التي ال في حماية كأداء حقوؽ األخوة اإلسبلميةن كأنا أذكر نفسي كأذك
ةه  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى تنسى في كتاب اهلل عز كجل كالتي تحملنا جميعان مسؤكلية ىذه األخو هلل }ًإن مى

ن تأملوا يا عباد اهلل في ىذين الشطرين من  َُفىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{]الحجراتهلل من ااية
ا اٍلميٍؤًمنيوفى ن أما الشطر الثاني فأمر رباني اايةن الشطر األكؿ قراره مع لنن قراره إخبارم معل  }ًإن مى

يأتي على أعقاب ذلك القرار }فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم ن أما قرار اهلل عز كجل فبل داعي إلى أف 
سخ نبحث الدليل عليون كالحديث في ىذا أيضان حديث طويل الذيلن كالشك أف ىذا القرار الرا
يستدعي منا القياـ بتطبيع مقتضاهن كمقتضاه أف نالل  ما بيننا كبين إخواننا في اهلل عز كجل 

}فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم ن أصلحوا كلمة جامعة تحتضن معاني تفاليلية شتىن مدكا بينكم كبين 
ا مما بينكم كبين إخوانكم حباؿ المودةن حباؿ القربىن حباؿن كال أقوؿ خيوطن التضامنن ذىكٍّبيو 

إخوانكم عوامل الفرقة أيان كانت ىذه العواملن مزقوا مما بينكم كبين إخوانكم الحواجز التي تقطع 
بعضكم عن بعض أيان كانت ىذه الحواجز كلتكن الحواجز المذىبيةن الحواجز الفكريةن الحواجز 

م تبيانو كأمركم بالنهوض االجتهاديةن إياكم أف تضحوا باألخوة التي قررىا اهلل عز كجل في محك
بواجباتهان إياكم أف تضحوا بهذا القرار الكبير في سبيل قضايا جزئية أكاد أقوؿ إنها تافهةن كسلم 
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األكلويات منهج معركؼ في شرع اهلل عز كجلن نضحي بالجزئي اليسير البسي  في سبيل حماية 
المؤمن للمؤمن كالبنياف المرصوص  الكلي الخطير الهاـن األخوة اإلسبلمية بناء ينبغي أال ييمىسن

يشد بعضو بعضانن القضايا االجتهاديةن الخبلفات المذىبية تمثل الجزئيات التي ال قيمة لها أماـ 
ىذا الالرح الذم أمرنا اهلل سبحانو كتعالى بحمايتون أقامو في القرار كأمرنا بحمايتو في الحكم 

ات من قول الشر كخططان كائدة تهدؼ تمزيع الذم أتبعو بذلكن كإنكم لتعلموف أف ىنالك مؤامر 
ةه{ ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ىذه األخوةن القضاء على ىذا القرار الذم أقامو اهلل بقولوهلل }ًإن مى

ن كإنني أحتفظ بوثائع يعبر من خبللها أعداء ىذا الدين عن الحلم الذم يراكدىمن  َُمن ااية
يث إنو يشقينا عندما يركف أف المسلمين قد تأل بى بعضهم على عن الحلم الذم ييٍسًعديىم من ح

بعضن توصي ىذه الوثيقة بأف يتم بذؿ ما يمكن في سبيل تأليب المسلمين بعضهم على بعض 
كفي سبيل جعل االجتهادات اإلسبلمية سببان للعداكات كالخالومات التي ينبغي أف تكوف سارية 

امل التدابر كاستحيوا كاستنبتوا المزيد من ىذه األخوة التي بينهمن مزقوا كل حواجز الفرقة ككل عو 
شرفنا اهلل سبحانو كتعالى بها كال تنسوا ىذا القرار الرباني الذم يضع في أعناقنا مسؤكلية كأم 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{]الحجراتهلل من ااية ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ئرة ن ىذه ىي الدا َُمسؤكلية }ًإن مى
الثانيةن أما الدائرة الثالثة فهي األخوة اإلنسانيةن ىل األخوة في اإلسبلـ تجعلنا نتيو أك نعرض عن 
األخوة اإلنسانية؟ ال يا عباد اهللن كال تالغوا إلى من يتيهوف عن الحقيقة في ىذا األمرن يقوؿ 

لبيهقي في شعب المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم فيما يركيو الطبراني في الكبير كا
اإليماف كغيرىما أيضانن أبو يعلى في مسنده عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أف النبي عليو الالبلة 
كالسبلـ قاؿهلل الخلع كلهم عياؿ اهلل فأحبهم إلى اهلل أنفعهم لعيالون الخلع كلهم عياؿ اهللن ككلمة 

العبودية إلى اهلل سبحانو كتعالىن عياؿ ىنا تعني أنهم المكلوؤكف برعاية اهلل أنهم المرتبطوف بنسب 
فلف أردتم القرب إلى اهلل فلياكم أف تسيئوا إلى عياؿ اهلل أم إلى ىؤالء العبيدن كال حظوا أيها 

ـى  اإلخوة أف اهلل عز كجل قد أعلن عن تكريمو لهذه الخليقةن لئلنساف أيان كافهلل }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى
ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ  لىٍقنىا تػىٍفًضيبلن{  كىحىمى ًثيرو ًمم ٍن خى كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍم عىلىى كى

ن قرار عاـ يشمل عباد اهلل جميعان إذان ينبغي علينا أف نكـر من كرمهم اهللن ينبغي  َٕ]االسراءهلل
الذين رفضوا ىذا التكريم فتاىوا في  علينا أال نستهين بهذه الخليقة التي كرمها اهلل أما المآؿ

جنبات األرض فهذا شأف ال يخالنا نحن كإنما مرد ذلك بين اهلل كبين ىؤالء الناسن إذان ينبغي أف 
نلحظ ىذه الدائرة الثالثة أيضانن كيف؟ ننال  ىؤالء الذين كرمهم اهلل كالذين ينتسبوف إلى اهلل عز 
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ا بكلمة العياؿ مجازانن تكريمنا لهذه الخليقة يقتضي كجل بنسب العبودية التي عبر رسوؿ اهلل عنه
أكالن النال  لهمن ندعوىم إلى اهلل بسائع من الحبن بسائع من الغيرةن بسائع من الشفقة كالرحمة 
ال بسائع من العالبية ضد من ندعوىم إلى اهلل لكي نتغلب عليهمن ينبغي أف نتبين ىذان نحقع 

ها هلل عز كجل تجاه ىؤالء اإلخوة بأف تكوف عبلقة ما بيننا ىذه األخوة اإلنسانية كنؤدم كاجبات
كبينهم عبلقة رحمةن عبلقة كد ال عبلقة بغضاء ألشخاصهمن نيبغض فيهم معاصيهم إف عالوا اهلل 
كلكننا نرحم العاصين انظركا في ىذا إلى بياف اهلل إذ يركم من كبلـ سيدنا لوط كقد علمو اهلل ما 

ن إني لعملكم من المبغضينن  ُٖٔمىًلكيٍم ًمنى اٍلقىالًينى{ ]الشعراءهلل من اايةيقولو لقومو }ًإنٍّي ًلعى 
لماذا لم يقل إني لكم من المبغضينن ألف المطلوب منا أف نبغض معالية العاصي ال أف نبغض 
العاصي ذاتون كىكذا كاف أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليهمن كلو شئت لوضعتكم أماـ صور 

لحقيقة كلكن الوقت أضيع من ذلك يا عباد اهللن ندعوىم إلى اهلل كالدافع كمشاىد تجسد ىذه ا
إلى ذلك الشفقةن تمتد ما بيننا كبينهم صلة ىذا الرحم اإلنساني الذم أشار إليو المالطفى بقولو 
عليو الالبلة كالسبلـهلل الخلع كلهم عياؿ اهللن فلذا كجدنا أناسان عالاة شردكا عن صراط اهلل إما 

كيان أك شركدان فكريان نسأؿ اهلل لهم العافية كالهدايةن نسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لهم حسن شركدان سلو 
اإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالىن لئن كجدنا ااخرين يقطعوف ما بينهم كبيننا صلة القربى كرحم 
ما  إنساني كيضعوف الخط  تلو الخط  لئليقاع بنا كللقضاء علينا فما ينبغي أف نواجههم بمثل

يواجهوننا بون ينبغي أف يكوف لساف حالنا ىوهلل أما نحن فربنا سبحانو كتعالى ينهانا عن أف نيسىوٍّدى 
قلوبنا باألحقاد كالضغائنن نحن ندافع عن أرضنا كندافع عن حقنا إذا امتيًهنى أك طافت بو األخطار 

حظوا ىذا المعنى  كلكنا في الوقت ذاتو ال نضمر حقدان لمن كرمهم اهلل عز كجل كأشخاصن كال
كيف يتجلى يا عباد اهلل في تالرفات الربانيين من عباد اهلل سبحانو كتعالىن معركؼ الكرخي رجل 
معركؼ في علمو ككرعو كربانيتون كاف يمشي على شاطئ دجلة مع ثلة من مريديو كتبلمذتون رأكا 

حظورات فقاؿ أحدىم في عيٍرًض النهر الغمر الكبير شبابان يقالفوف كيلهوف كيرتكبوف بعض الم
للشيخ يا سيدم انظر إلى ىؤالء الفسقة الماجنين ادع اهلل عليهمن فرفع يديو كقاؿهلل اللهم كما 
أدخلت السركر على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السركر على أفئدتهم يـو القيامةن ىذا يجسد يا 

نسانية كفي العبودية هلل عباد اهلل منهج الدعوة في حياتنا كعبلقة ما بيننا كبين اإلخوة في اإل
سبحانو كتعالىن ىل خالف ىذا اإلنساف مبدأ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر؟ الن إذا 

استجاب اهلل دعاء الشيخ فمعنى ذلك أنو سيغفر لهم كيتوب عليهم كيلهمهم الرشد إذ ال يمكن 
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ره كفسقون ىكذا أف يتوب اهلل عز كجل على كافر أك فاسع أك فاجر كىو عاكف على فجوره ككف
ينبغي أف نػيعىلٍّمى الغرب الذم يتاجر بمشاعر الحقد ضد عباد اهلل سبحانو كتعالى الذين أرادكا أف 
يقفوا في محاريب العبودية هلل سبحانو كتعالىن كلربما كاف التعليم الالامت أدعى إلى التأثير من 

مشاعر اإليمانية منون إذا رحل الخطاب اللساني الموجو السيما إذا كاف خطابان ال حظ للقلب كال
اإلنساف إلى اهلل كقد أدل حع العبوية هلل كأدل حع األسرة كالرحم التي جعلها اهلل سوران لؤلسرة 

كأدل حع العباد الذين كرمهم اهلل عز كجل بقطع النظر عن األدياف كالمذاىب فلنو مهما رحل اهلل 
غفوران رحيمانن عبوديتي هلل ستشفع لين صلتي ما بالقالير كالقليل من العمل فلسوؼ يجد ربان كريمان 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى  بيني كبين عباد اهلل الذين غذيت عبلقتي معهم بلصبلح ىذا الشأف كما قاؿ اهللهلل }ًإن مى
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{ ]الحجراتهلل من ااية تشفع لي عند اهلل عز كجلن العبودية هلل   ًَُإٍخوى

إلى أف أمارس حقيقة األخوة مع عباد اهلل المسلمين كأف أمارس حقيقة األخوة  ىي السبيل
اإلنسانية مع الدائرة الكبرلن منطلع ذلك كلو أف أمارس عبوديتي هلل عز كجلن إذا رحلت إلى اهلل 

حتى كلو كاف عملي قليبلن فلسوؼ تشفع لي عبوديتي كرحم اهلل عز كجل ذلك الرجل الرباني 
ه صديع لو شأنو كشأنو في العلم كالالبلح كالتقولن ر ه في الرؤيان قاؿ لو ماذا الذم توفي فر 

صنع اهلل بك؟ قاؿ أكقفني بين يديو كقاؿ بم جئتنين أين ىي الطاعات التي كفدت إلي بها؟ قلت 
يا ربي أنا عبد أنا ال أملك شيئانن أنا ال أملك شيئان ق ن أنا جئت أنتظر عطاءؾن أفتنتظر مني كأنا 

د أف أعطيك فكاف ىذا شفيعان لي بين يدم اهللن أسأؿ اهلل أف يلهمنا ىذه الحجة إذا كقفنا غدان عب
ن سبيل  بين يديون ككيف السبيل إلى أف نػيٍلهىمى ىذه الحجة؟ سبيل ذلك أف نغذم عبوديتنا هلل اليـو

حماية الرحم ذلك أف نتحقع بذؿ العبودية هلل كأف تقودنا ىذه العبودية إلى حماية األسرة كإلى 
كإلى حماية العبلقة اإلنسانية ما بيننا كبين إخواننا المسلمين كإخواننا في اإلنسانيةن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم
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 شوُّ أٔٛاع اٌمنف

 

 

ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  يقوؿ ربنا عز كجل في محكم 

ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو عىسىى أى  ا ال ًذينى  مىنيوا ال يىٍسخى هيٍم كىال ًنسىاءه ًمٍن ًنسىاءو تبيانوهلل }يىا أىيػُّهى ٍيران ًمنػٍ ٍف يىكيونيوا خى
هين  كىال تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍم كىال تػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي  ٍيران ًمنػٍ بػىٍعدى عىسىى أىٍف يىكين  خى

يمىاًف{ ]الحجراتهلل من ااية عز كجل فيها عباده من ن ىذه ااية كما تبلحظوف يحذر اهلل  ُُاأٍلً
أف يواجهوا بعضهم بعضان بالتنابز بالشتائم كالسباب كالقذؼ بأنواعو المختلفة كقد أجمع العلماء 
على أف شر أنواع القذؼ إنما ىو أف يتوجو اإلنساف إلى أخيو اإلنساف باتهاـ الكفر دكف تثبت أك 

ابز باأللقابن كلقد حذر المالطفى تأكدن أجمع العلماء على أف ىذا االتهاـ ىو شرُّ أنواع التن
صلى اهلل عليو كسلم في أحاديث كثيرة من ىذا النوع من القذؼ فقاؿ فيما ركاه الشيخاف من 

حديث أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل إذا قاؿ الرجل ألخيو يا كافر 
الشيخاف أيضان عن رسوؿ اهلل صلى فقد باء بها أحدىما إف كاف كما قاؿ كإال رجعت علي ن كركل 

اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل إذا رمى الرجل أخاه بالكفر فهو كقتلو ؿ ن كفي ركاية فهو كمن قد قتل ن 
كاألحاديث في ىذا كثيرة كال داعي إلى استقالائهان كمن ىنا فقد ألـز السلف الالال  متمثبلن في 

مساؾ عن االتهاـ بالكفرن بل إف المالطفى أصحاب رسوؿ اهلل كفي التابعين كفي من بعدىم باإل
صلى اهلل عليو كسلم ىو القدكة لنا في ذلكن كاف بين الالحابة رضواف اهلل عليهم منافقوف مردكا 

على النفاؽ كلكن المالطفى صلى اهلل عليو كسلم لم يتهمهم بالكفر كلم يعاملهم إال معاملة 
اهلل بن أبي بن سلوؿ لم يعاملو المالطفى  المسلمين كلقد كاف رأس المنافقين كما تعلموف عبدى 

على الرغم من سوء فعالو إال على أنو مسلمن كلما مات أرسل إليو رسوؿ اهلل ثوبىو الذم يرتديو 
على جسده تنفيذان لرغبة ابنو ليكفن بو كلما جيء بو لييالىل ى عليو كاف رسوؿ اهلل في مقدمة من 
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ريمةن تسمى اليـو بالخيانة العظمى كمع ذلك فلف صلى عليون ككاف في المدينة من قد ارتكب ج
سمة اإلسبلـ لم تنقطع عنو كعن أمثالو ق ن حاطب بن أبي بلتعة كاحد من ىؤالء أرسل سران إلى 
مشركي قريش في مكة يخبرىم بما قد عـز عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من التوجو إلى 

الطفى صلى اهلل عليو كسلم على رسالتو الخفية مكة فاتحان كقاؿ لهم خذكا حذركمن كاطلع الم
التي أرسلها فلم يتهمو بالكفر بل إف اهلل عز كجل شهد لو باإليماف في عتاب رقيع كجهو إليوهلل }يىا 

ا ال ًذينى  مىنيوا ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة{ ]الممتحن    ُةهلل من اايةأىيػُّهى
ا ال ًذينى  مىنيوا  لم يقطع البياف اإللهي سمة اإليماف عنون كل ىذا لما عرفوه من أف االتهاـ  }يىا أىيػُّهى
بالكفر شرُّ أنواع القذؼ الذم حرمو اهلل سبحانو كتعالىن بل إنكم لتعلموف يا عباد اهلل أف فرقان ذر  

همية كالمرجئة كالخوارج كلقد شردكا شركدان كبيران عن قرنها في أكاخر عهد الالحابة كالمعتزلة كالج
صراط اهلل سبحانو كتعالى كبحثنا كنقبنا فلم نجد في الالحابة كالتابعين من اتهمهم بكفرن لم نجد 
من اتهم الخوارج أك المعتزلة أك المرجئة أك غيرىم بكفرن كلما سيًئلى عليٌّ كـر اهلل كجهو عن ىؤالء 

ادكا قتلو أمسلموف ىم أـ ال؟ قاؿ إخواننا بغوا علينان أقوؿ بعد ىذا يا عباد الذين خرجوا عليو كأر 
اهلل إف في ىذا العالر الذم نعيش فيو أناسان استمرؤكا االتهاـ بالكفر ككجهوا ىذا االتهاـ إلى عباد 
أك  اهلل جملة ال تفاليبلنن رشان ال دراكانن ترل ما ىي الحجة التي دفعتهم إلى ذلك إف في كتاب اهلل
سنة رسوؿ اهللن كما رأينا في كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل إال ما يحذرن إال ما يهدد من ىذا األمرن 
بعد البحث تبين أنهم يحتجوف بفهم خاطئ عجيب للحديث الذم ركاه أصحاب السنن عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم أنو قاؿهلل افترقت اليهود إلى إحدل كسبعين فرقة 

رقت النالارل إلى اثنتين كسبعين فرقة كستفترؽ أمتي إلى ثبلثو كسبعين فرقةن زاد الترمذم كافت
كأبو داكد ىذه الجملة التاليةهلل كلها في النار إال ملة كاحدةن قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

ه ما ىي قاؿ ما أنا عليو كأصحابين ىؤالء التكفيريوف يعتمدكف على ىذا الحديث بل على ىذ
الزيادة؛ كلها في النار إال أمة كاحدةن احتكركا الفئة الناجية كسماتها في أنفسهمن احتكركىا 
لذكاتهمن فلذا سيًئلى الواحد منهم من أين أنت يقوؿ أنا من الفرقة الناجيةن أم إف كل الفرؽ 
لدماء األخرل التي تختلف عن مزاجو كقناعاتو كفرة فجرة كمن ثم فيحل لو أف يقتل كأف يسفك ا

إلى  خر ما ىنالكن قلت لكم إف سبب ىذا الولوغ في الباطل كالضبلؿ فهم خاطئ كعجيب 
لحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن الحظوا أيها اإلخوة كدققوا النظر إنها مسألة أكاديمية 

كلكن البد من بيانهان يقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم افترقت اليهود كيقوؿ افترقت 
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رلن كانت المقابلة تقتضي أف يقوؿ كسيفترؽ المسلموف كلكنو صلى اهلل عليو كسلم لم يقل النالا
كسيفترؽ المسلموف كإنما قاؿ كستفترؽ أمتي إال ثبلث كسبعين فرؽ ن كالمراد باألمة ىنا أمة 

عة الدعوة كليس المراد أمة االستجابةن كل الذين أرسل إليهم رسوؿ اهلل من يـو بعثتو إلى قياـ السا
مشرقين كمغربين من أمة المالطفى سواء استجابوا أـ لم يستجيبوان إنهم من أمة الدعوةن كالواقع 
أف أمة الدعوة ىذه تفرقت في سبل عقائدية شتىن ىذا ما يعنيو المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن 

يقل إال  كدليل  خر في ىذه الزيادة التي زادىا الترمذم قاؿهلل كلها في النار إال ملة كاحد ن لم
فرقة كاحدة كما يهول التكفيريوفن لم يقل إال فرقة كإنما قاؿهلل إال ملة كاحدة ككلمة األمة تطلع 
على الدين أم إال دين كاحد ىو دين اإلسبلـ بكل فرقو كبكل فئاتون ىل ىنالك دليل  خر على 

لتي تمتاز جميعان ىذا يا عباد اهلل؟ نعمن األحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوم كا
بالالحة أف كل من مات كىو يشهد ال إلو إال اهلل دخل الجنةن يقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو 
كسلم فيما ركاه الشيخاف من حديث أنس رضي اهلل عنوهلل من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئان حيرٍّمىٍت 

هلل أشهد أف ال إلو إال اهلل عليو النا ن كيقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه الشيخاف أيضان 
كأشهد أني رسوؿ اهلل ما يلقى عبد بهما اهلل سبحانو كتعالى إال حيًجبىٍت عنو النا ن كاألحاديث في 
ىذا كثيرة جدانن ىذه البشارة التي يبشر بها المالطفى صلى اهلل عليو كسلم تنطبع على المسلمين 

ديدةن فما من كاحد من ىؤالء الناس جميعان بشتى فرقهم القديمة كعلى اختبلؼ مذاىبهم الج
رحل إلى اهلل إال كيحمل بيمناه بل بقلبو شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهللن كيف 
يمكن أف نجمع بين ذلك الفهم الخاطئ لحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ يقوؿ كلها 

ة التي بلغت مبلغ التواتر كالتي تؤكد أف كل في النار إال ملة كاحدة كبين األحاديث الكثيرة الكثير 
من رحل إلى اهلل سبحانو كتعالى كىو يؤمن أف ال إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل البد أف يكرمو اهلل 
برضوانو كمغفرتو كجنانو! أقوؿ ىذا  مبلن أف يكوف ىؤالء التكفيريوف الذين يتسربوف إلى ببلد اهلل 

ؤالء التكفيريوف ينطلقوف من اجتهادات قلبية كأال يكونوف مخالب اإلسبلمية الواسعةن أف يكوف ى
ألعداء لهذه األمة على اختبلفهان لعلهم إف كانوا كذلك يرعوكفن لعلهم إف كانوا كذلك يرجعوف 
إلى ما كاف عليو السلف إف كانت لهم نسبة حقيقية إلى السلف الالال ن أصغيت السمع جيدان يا 

سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ككتب فيهان ىل ىنالك صحابي  عباد اهلل كأنا الذم درس 
كىف رى إنسانان في عالره؟ لم أعثر على كاحدو فعل ذلكن أصغيت السمع جيدان إلى عهد التابعين ىل 
فيهم من كىف رى معتزليانن ىل فيهم من كىف ر جهميانن ىل فيهم من كىف رى خارجيانن إلى  خر ما ىنالك من 
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م أعثر إطبلقان على شيء من ىذان أين ىو اتباع السلف من أناس استمرؤكا كلمة الكفر الفرؽ؟ ل
كالتكفيرن اتخذكا ىذه الكلمة المتكررة كالتسبي  الذم يتقرب بو اإلنساف إلى مواله كخالقو 

سبحانو كتعالىن عباد اهللن ىذا العالر الذم نعيشو ىو العالر الذم أشار إليو المالطفى صلى اهلل 
ثػيرى الهر  عليو  ال يدرم القاتل فيما قػىتىلى  -القتل -كسلم عندما سيًئلى عن أشراط الساعة فقاؿ إذا كى

كال المقتوؿ فيما قيًتل ن أجل ال يدرم القاتل فيما قػىتىلى ألنو مدفوع إلى ذلكن ألنو مخلب لمن قد 
ن برمء لم يفعل شيئان حملو على ذلك كمن ثم فهو ال يعلم فيما قػىتىلى كال يدرم المقتوؿ فيما قيًتلى 

يستوجب القتلن إنني أقوؿ ىذا الكبلـ بهذا الشكل المختالر  مبلن أف يبلغ ىذا الكبلـ سمع 
ىؤالء الذين تاىوا في ىذه الطرؽ الضبللية الموحشة لعلهم يعودكفن لعلهم يؤكبوف كيرجعوفن 

كبة إلى اهلل قريبة كالموقف العمر الذم يمتع اهلل بو اإلنساف في ىذه الدنيا قالير يا عباد اهلل كاأل
بين يدم اهلل خطير فلنتب إلى اهلل كليرجع ىؤالء اإلخوة إلى كتاب اهلل كإلى سنة رسوؿ اهلل 
كليمدكا جسور األلفة ثانية بينهم كبين عباد اهلل سبحانو كتعالىن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 ناإ٘باٌشغوح اٌط١جخ ٚغ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
لماضي ذكرت المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  في األسبوع ا

لكم طائفة من األحاديث الالحيحة الدالة على أف من لقي اهلل عز كجل ال يشرؾ بو شيئان حـر اهلل 
عز كجل عليو النار كأدخلو الجنةن ففي الناس من دفعهم ىذا الذم ذكرت إلى التواكلن إلى أف 

من سخطو كناره يعتقدكا أنو ليس على اإلنساف لكي يناؿ رضواف اهلل عز كجل كجنتو كلكي يتقي 
سول أف يحمل معو عقيدة أف ال إلو إال اهلل كأف يختم بها حياتو ك ال عليو بعد ذلك إف أعرض 
عن الطاعات كال عليو بعد ذلك إف كلغ فيما يمكن أف يلغ فيو من المعاصي كفيما يمكن أف 
طانية يرتكبو من المحرماتن ذلك ألف ضمانة سعادتو إنما ىي ىذه الشهادةن كىذه كسوسة شي

تبعد بعض الناس عن المعنى المراد بهذا الذم أكده لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو 
كسلمن كىا أنا أضعكم يا عباد اهلل أماـ المعنى الدقيع لهذا الذم أكده لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 

معتقد إيماني عليو كسلمن تعلموف أف اهلل عز كجل شبو لنا كلمة ال إلو إال اهلل كما يتضمنو من 
ًلمىةن طىيٍّبىةن   بالشجرة الراسخة الضاربة جذكرىا في األرض فقاؿهلل }أىلىٍم تػىرى كىٍيفى ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى

ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مىاًء{ ]ابراىيمهلل ن كالكلمة الطيبة إنما ىي شهادة أف  ِْكىشىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى
الك شجرة غرست في األرض كضربت بجذكرىا في باطنها دكف أف تحتاج ال إلو إال اهللن ىل ىن

إلى غذاء؟ كلنا يعلم أف ىذه الشجرة إذا تركت دكف غذاء مدة من الزمن ذىبػيلىٍت ثم إف الرياح 
تعالف بها كبأكراقها ذات اليمين كذات الشماؿ كإذا ىي بعد قليل حطب للوقود فكذلكم شهادة 

ستها في عقلي يقينان كغرست جذكرىا في قلبي عاطفة كحبان كتعظيمان هلل عز أف ال إلو إال اهللن أنا غر 
كجل فأين ىو غذاء ىذه الشجرة اإليمانية حتى تبقى معي رفيقان إلى الموت؟ غذاء ىذه الشجرة 
أداء العباداتن غذاؤىا اإلكثار من ذكر اهلل عز كجل في القلب قبل اللسافن غذاؤىا االبتعاد عن 

عاصين فمن غذ ل شجرة إيمانو كمعتقده بهذا الغذاء صاحبتو ىذه الشجرة رفيقان المحرمات كالم
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ـى اهللي  أمينان كفيان إلى الموت كلقي اهلل عز كجل كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كقد حىر 
ضمانة عليو النارن أما من قاؿ ىا أنا ذا قد  منت باهلل إلهان كاحدان فردان صمدان إذان فأنا قد ملكت 

السعادة في العقبى ثم إنو أعرض عن العبادات التي كلفو اهلل بها كتقلب في أنواع الملهيات 
كالمنسيات من المحرمات التي نهى اهلل عز كجل عنها ما الذم يحالل؟ الذم يحالل أف شجرة 

الموت إيمانو ىذه المتمثلة في كلمة ال إلو إال اهلل تذبل ثم إنها تذبل ثم إف رياح الموت ك الـ 
تعالف بهذه الكلمة فػىيػيزىجُّ ىذا اإلنساف في يىمٍّ من النسياف عندئذن كلكي يرتسم ىذا الكبلـ في 

أذىانكم بطريقة علمية يا عباد اهلل أضعكم أماـ ىذه الحقيقة التي يدركها كل مثقف كعالمن 
تجمعة في ذىنو اإلنساف عندما يػيزىجُّ بو في  الـ الموت كسكراتو تتبدد كل األفكار السطحية الم

بل في قلبو أيضان كال يبقى جاثمان في نفسو من األفكار كالذكريات إال ما كاف مخزكنان في عقلو 
الباطنن كما الذم يختزف في عقل اإلنساف الباطن؟ الذم يختزف في عقلو األمور التي كاف في 

يلهان ىذه األفكار حياتو يحبها حبان شديدان ككاف ال يفتأ يحلم بها كيتحدث عنها كينش  في سب
ىي التي تبقى مخزكنة في عقلو الباطن أما األفكار السطحية فلف سكرات الموت كبرحاء الموت 
يجلعها تتطاير كما تتطاير عالافير تجمعت في شجرة من األشجار عندما تمتد يده فتهز ىذه 

حية التي تمر بذىنو الشجرة ىزان عنيفانن فلينظر اإلنساف إذا أقبل إليو الموت ما ىي األفكار السط
بل بعاطفتو كما ىي األفكار الجاثمة في كيانو كالتي يوليها محبتو كالتي يعيش معها فكران كذكران 
كنشاطانن إف كانت أفكاره السطحية التي يمر بها ىي الدنيا التي ضمنها اهلل لو ن ىي الرزؽ التي 

نت حقيقة اإليماف كشجرة التوحيد ىي تكفل اهلل لو بون ىي المعايش التي ضمنها اهلل تعالى لو ككا
التي تستولي على فكره الدائم كىي التي تستولي على عواطفو حبان هلل كتعظيمان لو كمخافةن منو 

فليطمئن ىذا اإلنساف حتى كلو قال ر في جنب اهلل عز كجل في السلوؾن ليطمئن إلى أف الموت 
ار السطحية الدنيوية التي لم يكن يعبأ بها إذا جاءه فلف الذم يتطاير من فكره إنما ىو تلك األفك

ألف اهلل قد تكفل لو بها أما األفكار المخزكنة في عقلو الباطن فلنما ىي تلك الشجرة اإليمانية 
تلك الشجرة اإليمانية التي كاف دائمان يغذيها بذكر اهللن يغذيها بالطاعات كالعباداتن يغذيها 

يعاني من برحاء الموت كيف تجد أنو يكرر ىذه الكلمةهلل  باالبتعاد عن المحرماتن انظر إليو كىو
ال إلو إال اهللن اهللن اهللن أما الدنيا فهو معرض عنها في تلك الساعة ال يبالي بهان فهذا ىو الذم 
ـى اهلل عز كجل عليو النار  عناه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ قاؿهلل من لقي اهلل ال يشرؾ بو حىر 

إنكم لتعلموف يا عباد اهلل ىذا الذم أقولو لكم من خبلؿ مثل صغيرن إنساف تمدد كأدخلو الجنةن 
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على فراش المرض ثم استسلم لمبضع طبيبو الجراح يجرم لو عملية جراحيةن قدـ إليو المخدر 
قبل ذلك ليقاليو عن  الـ العمليةن انظر إليو ما الذم يتحرؾ بو لسانو؟ يتحرؾ لساف ىذا اإلنساف 

و المخدر عن الدنيا التي من حولون يتحرؾ بما ىو مخزكف في عقلو الباطنن يعشع الذم غىي بى 
الماؿن يسأؿ عن تجارتون عن الماؿ الذم اغتالبو فبلفن عن الماؿ الذم استدانو منو فبلفن عن 
عن ننن الخن كإف كاف يتعلع قلبو بفتاة أك نحو ذلك تجد أنو يهتف باسم ىذه التي يحبهان أما إذا  

اإلنساف من الذاكرين اهلل كثيران فلف لسانو ال يفتأ يردد ذكر اهللن كذلكم سكرات الموتن  كاف ىذا
كانظركا إلى ىذا المعنى كيف ينبهنا إليو بياف اهلل سبحانو كتعالى إذ يقوؿهلل }كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم 

ىن قىاؿى رىبٍّ ًلمى حىشىٍرتىًني أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىاًليران{ فىًلف  لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكان كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمى 
ن كنت أؤمن في حياتي بأف ال إلو إال أف }قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى  يىاتػينىا فػىنىًسيتػىهىا  ُِٓ-ُِْ]طػوهلل 

سطحيان ن ىذا شأف اإلنساف الذم جعل دنياه مرتبطة بو ارتباطان  ُِٔكىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى{ ]طػوهلل
ألنو كثع بأف اهلل ضمن لو سعادة الدنيا كلكن مهمتو أف يوفر لنفسو سعادة العقبىن أما اإلنساف 
الذم كثع بأنو يردد كلمة ال إلو إال اهلل صباح مساء كسمع ىذه األحاديث الكثيرة فوثع أنو من 

ملهياتهان يعرض عن الناجين كأنو من السعداء الذين سيغفر اهلل لهم فأقبل إلى الدنيا منسياتها ك 
ذكر اهلل كيشغل نفسو بالماؿن بالمحرماتن بالمتعن باللذائذن ال أقوؿ المباحة بل المحرمة كأمضى 
حياتو كىو على ىذه الشاكلةن نعم إف لسانو يردد أف ال إلو إال اهلل كلكن حظو من ذلك إنما ىو 

مشغوؿ بهان كقع ىذه الكلمة محالور في اللساف أما القلب كالعواطف فمرتبطاف بالدنيا التي ىو 
في حياتو كالشجرة التي انبت عنها الغذاء الذم ينبغي أف تنالو دائمانن ما المآؿ بالنسبة لهذا 

اإلنساف الذم كثع أف جواز سفر إلى اهلل سيمتعو بالسعادة ألنو جواز يقوؿ ال إلو إال اهللن عندما 
ك الموت ليقبض ركحو كيقع في سياؽ تمتد قدماهن بل كيانو على فراش الموت كيدخل عليو مل

الموت ك المو كبرحائو تتطاير من فكره كل الالور كالمعتقدات السطحية ككاف حظو من ال إلو إال 
اهلل لسانان يردد ذلكن ينسى كإنما يبقى ما كاف مخزكنان في عقلو الباطنن كإنما اختزف عقلو الباطن 

كنحو ذلكن ككم رأينا أناسان كانوا يشهدكف أف ال  ما قد قلتو لكمن شهواتون أىواءهن متعون لذائذه
إلو في تقلباتهم الحياتية فلما كقع الواحد منهم في سكرات الموت نظرنا كإذا ىو يهتف بتجاراتون 

يهتف بأموالون يهتف يستعدم أىلو على خالومون يهتف بمن يحب من األصدقاء أك من 
ة التي عاشهان مضى إلى اهلل كىو بهذه الالديقاتن أجلن كقد مضى إلى اهلل كقد نسي العقيد

الحالةن ينبغي أف نعلم ىذه العقيدةن اضمن لنفسك أف تموت كرفيقك ال إلو إال اهلل يضمن لك 
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اهلل السعادة لكن كيف تضمن إذا مت أف تبقى ىذه الشهادة رفيقان لك في رحلتك إلى اهللن إذا 
و عز كجلهلل }قىٍد أىفٍػلى ى اٍلميٍؤًمنيوفى{ غذيتها بحياتك بما قد أمرؾ اهلل بون انظركا إلى قول

ىذا ىو الذم يفل  اإليماف لكن البد لئليماف من غذاءن سىرىدى أنواع األغذية }قىٍد   ُ]المؤمنوفهلل
ىيٍم أىفٍػلى ى اٍلميٍؤًمنيوفىن ال ًذينى ىيٍم ًفي صىبلتًًهٍم خىاًشعيوفىن كىال ًذينى ىيٍم عىًن الل ٍغًو ميٍعًرضيوفىن كىال ًذينى 
انػيهيمٍ  اًة فىاًعليوفىن كىال ًذينى ىيٍم ًلفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفىن ًإال  عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٍيمى ري  لًلز كى فىًلنػ هيٍم غىيػٍ

ًن ابٍػتػىغىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلعىاديكفىن كىال ًذينى ىيٍم أًلىمىانىاتًًهمٍ  كىعىٍهًدًىٍم رىاعيوفىن كىال ًذينى  مىليوًمينىن فىمى
ن ما العبلقة بين اإليماف  َُ-ُىيٍم عىلىى صىلىوىاتًًهٍم ييحىاًفظيوفىنأيكلىًئكى ىيمي اٍلوىارًثيوفى{ ]المؤمنوفهلل

كىذه األمور التي ذكرىا اهلل؟ اإليماف ىو الشجرة التي ذكرىا اهلل عز كجل كىذه األمور األخرل 
تتعهد شجرة إيمانك بها لكي ترحل إلى اهلل عز كجل كأنت مؤمنن أيها  ىي الغذاء التي ينبغي أف

اإلخوة اإلنساف الذم عاش يذكر اهلل بقلبو قبل لسانون الذم أكرثو ذكر اهلل حبان لمواله كتعظيمان لو 
ال خوؼى عليو كإذا كقف بين يدم اهلل سيلهمو اهلل حجتو كلسوؼ يكرمو اهلل بالمغفرة عن طريع 

لتي يكرمو كيلهمو بها كلسوؼ يكوف مثل ذلك الرجل الالال  الذاكر هلل المتعهد ىذه الحجة ا
شجرة إيمانو بالغذاءن توفين ر ه في الرؤيا صديع صال  مثلو قاؿ لوهلل ما فعل اهلل بك؟ قاؿهلل 

أكقفني بين يديو كقاؿ لي  بم جئتنين أين ىي الطاعات التي جئتني بها ؟ قلت يا رب أنا عبدن أنا 
يئانن أن ى لي أف أملك شيئان  تيك بون أنا الذم جئت أطمع في عطائك لين أنت ربي ال أملك ش

كأنا عبدؾ تريد أف أعطيك ما ال أملك؟ غفر اهلل لو بهذان لكنني فكرت أيها اإلخوة كيف لنا أف 
نملك ىذه الحجة نقولها بين يدم اهلل غدان؟ إذا تعهدنا شجرة إيماننان شجرة ال إلو إال اهلل 

ئهان اإلكثار من ذكر اهللن اإلكثار من الطاعات كالعبادات عندئذو سيلهمنا اهلل عز كجل ىذه بغذا
الحجة ذاتهان كرحم اهلل ابن عطاء اهلل السكندرم إذ يقوؿ في حكمة من حكموهلل من أشرقت 
بدايتو أشرقت نهايتون فلتشرؽ أياـ حياتك في البداية بالطاعات كبذكر اهلل يشرؽ اهلل نهايتك 

 فرة كعفوو كبيرن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمبمغ
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 ٍىوح اٌّٛد رؾ١ك ثبٌٕظبَ اٌوأٍّبٌٟ

 

سنريهم  ياتنا في اافاؽ كفي أنفسهم حتى يتبين ”يقوؿ لنا ربنا سبحانو كتعالى في محكم تبيانوهلل 
كىا ىي ذم اايات الربانية التي أنبأ عنها “ لهم أنو الحع أكلم يكف بربك أنو على كل شيء شهيد

و الغافل كلم ا. ربنا سبحانو كتعالى تتوالى علينا ما بين الحين كااخر كي يستيقظ السادر ككي يتنب
 خر ىذه اايات التي ينبئنا عنها كتاب اهلل سبحانو كتعالى ىذه السكرةن سكرة الموتن التي 
حاقت بالنظاـ الرأسمالي االقتالادم العليل. ىي  خر  ية من اايات التي أنبأنا عنها بياف ربنا 

قت بهذا النظاـ أزمة سبحانو كتعالى. كلقد سمعتهم يسمونها أزمةن يسموف ىذه السكرة التي حا
كاألزمة يا عباد اهلل حالة تأتي كتمرن تأتي كتنقضين أما ىذه فهي سكرة الموت حاقت بهذا النظاـ 
العليل الذم كاف يعاني من المرض المتوضع في كيانو كذاتو كاليـو يشهد العالم حالة النػزع الذم 

لنظاـ كالحل أك العبلج يكمن في يعاني منها. كلقد سمعت من يقوؿ إنها أخطاء تسربت إلى ىذا ا
انتشاؿ ىذه األخطاء كإزاحتها كاألمر ليس كذلك يا عباد اهللن إف الخطأ يتمثل في النظاـ ذاتون 
فهذا النظاـ الرأسمالي ذاتو ىو الخطأ. كاإلنساف الذم ميًنيى بداء ما ينبغي أف يبحث عن األخطاء 

ىذه الحقيقة إف لم يدركها أكلئك الناس الذين الكامنة في الداء إف الداء بحد ذاتو ىو الببلء. 
يعيشوف بعيدين عن معرفة الذات ينبغي أف ال تغيب عنا نحن الذين شر فػىنىا اهلل سبحانو كتعالى 
باإلسبلـ. كلقد قالوا إنهم ىناؾ في الغرب ضخوان كال يزالوف يضخوفن مئات المبليين بل ربما 

له من ىذه األزمة كالتغلب عليها كىذه الظاىرة  الؼ المبليين من الدكالرات من أجل التخ
تضحك كتزج عالمنا ىذا في مزيد من األسى كاأللم بسبب سوء الفهم بعد سوء التعامل. ىذا 

الذم يقولوف أشبو ما يكوف بذاؾ الذم تخرؽ ثوبو الذم يرتديو فعمد فاقتطع جوانب من ثوبو ىذا 
ي كياف ىذا اإلنساف األخرؽن رجل أخرؽ ليستر بو الخرؽن ماذا عسى أف يالنع ىذا العمل ف

يعاني من الخرؽ في ثوبو كلكي يسد ىذا الخرؽ يقتطع من ثوبو ذاتو ما يستر بو خرقو. ىذا 
تجسيد للمعالجة التي يعالج بها أكلئك الناس الذين نسأؿ اهلل عز كجل لنا كلهم الهداية. أيها 

ذاتو من أكلو إلى  خره خطأ كبيًنيى على  اإلخوة أين يكمن الخطأ الذاتي في ىذا النظاـ الذم ىو
ن أجل إنو عبادة النقدن  خطأ؟ يكمن الخطأ في عبادة النقدن ىذا الذم  ؿ إليو أمر الغرب اليـو
ىذه العبادة التي استجرت إلى المتاجرة بالنقد مفالوالن عن المنفعة التي ما خيًلعى النقد إال ضمانة 

د إال سبيبلن إلى المنفعة كلكن عيب ادى النقد راحوا يتاجركف لهان ما أكجد اهلل سبحانو كتعالى النق
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بالنقد ذاتو بعيدان عن المنفعة. ىذا األمر استجر إلى شيء  خرن استجر إلى ما يسمونو ىم ىناؾ 
خداع النقدن الخداع الذم يتسابع عليو ىؤالء الذين يلهثوف في أسواؽ األكراؽ الماليةن أجل 

خداع النقدن لوال أف الموقف ال يتحمل التفاليل كالتطويل لشرحت  خداع النقدن كما أدراؾ ما
لكم ىذا الخداع. خداع النقد ىذا كاف من نتائجو انتزاع الثقة بين من يتعاملوف إف بالتجارة أك 
الالناعة أك األكراؽ المالية أك األسهمن سمها ما شئت. زالت الثقة يا عباد اهللن ذلك أف رائحة 

نوؼ الذين يتعاملوف بالنقد كليس بالمنفعة في ىذه األسواؽ. لما أصب  الخداع أصب  يزكم أ
الحادم الذم يحدك رجاؿ األعماؿ كرجاؿ االقتالاد إلى المنافسة كالتسابع متمثبلن في الجشعن 
متمثبلن في الطمعن كانت النتيجة التالادـ ككاف المخله من التالادـ الخداعن خداع النقد ككانت 

يران زكاؿ الثقةن كزكاؿ الثقة يعني انتهاء ىذا النظاـ إلى ساعة النػزعن إلى حالة نتيجة خداع النقد أخ
السكرات التي البد أف تعقبها النهاية كأف يعقبها الموت. كسمعت أصواتان ترتفع على استحياء 
مونها تدعو إلى التجربة الثالثة الباقية التي ال رابع لهان لقد تم تجربة االشتراكية المتطرفة التي تعل

باألمسن كتمت تجربة النظاـ الرأسمالي العليل الذم نرل نهايتو اليـو فتعالوا نتجو إلى النظاـ 
الثالث الباقي فلنجربو ىو ااخرن سمعتي من يدعو إلى ىذان كإنما يقالدكف بذلك النظاـ 
جائو إلى اإلسبلمي االقتالادم. كأنا أسأؿ يا عباد اهلل ألجيب ترل ىل سيجد العالم الغربي في الت

النظاـ اإلسبلمي االقتالادم منجاةن من ىذا الببلء الطاـن ىل سيجد العالم الغربي في لجوئو إلى 
النظاـ االقتالادم اإلسبلمي ما يجعلهم يتنفسوف الالعداء كينتعشوف كيركف البديل المسعد لهم؟ 

ـ االقتالادم ال أيها اإلخوةن لن يجدكا في ىذا النظاـ ما يحلموف بو ق ن لماذا؟ ألف النظا
اإلسبلمي إنما ييٍستػىٍنبىت في تربة األخبلؽ التي ىي حزاـ االقتالاد أيان كاف مذىبون كاألخبلؽ إنما 
تيٍستػىٍنبىت في تربة العقيدةن في تربة اإليماف باهلل عز كجلن في تربة معرفة الذات كمعرفة حقيقة 

ية التي يقف اإلنساف اليـو على رأسها كال الميكىو نىاًت كميكىوٍّنًهىا كمعرفة قالة ىذه الرحلة اإلنسان
يستطيع أف يحيد عنها شاء أـ أبى. إذا لم يتمتع العالم الغربي أك اإلنساف بهذه المعرفةن معرفة 
الذاتن معرفة ىذه الميكىو نىات كمعرفة ميكىوٍّنًها كمعرفة منهاج ىذه الرحلة التي نحن بالددىا كالتي 

يدم الميكىوًٍّف األجٌل موالنا كخالقنا عز كجلن إذا لم يوجد ىذا  البد أف تكوف نهايتها كقفةن بين
االعتقاد فهيهات أف توجىدى األخبلؽ التي ىي حزاـ النظم االقتالادية أيان كانت. يا عباد اهلل 

األخبلؽ يمكن أف توجىد كيمكن أف يتعامل بها الناس بعضهم مع بعض عندما ال يكلفهم التعامل 
كلكن عند التعامل مع ىذا االقتالاد الغربين النظاـ الرأسمالين ال يمكن مع األخبلؽ أم تضحية 
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إال أف تغيب األخبلؽ طالما لم يوجد ىذا اإليماف الذم يستجره كيوجدهن ذلك ألف التعامل 
االقتالادم في حياة من لم يعرفوا ربهم كخالقهم البد أف يقـو على دعامة الجشعن البد أف يقـو 

دما يكوف الحادم في سوؽ األمواؿ إنما ىو الجشع كىو الطمع فكيف على دعامة الطمع. كعن
تتالور أف يكوف ىنالك تعاكف حقيقي تكلؤه األخبلؽ الراشدة؟ ال يمكن. ىذا يتناقض مناقضة 
حادة مع منطع الجشعن مع منطع الطمع. ىذه األسواؽ المالية ليست قائمة على منهج يسعد 

الالراع العجيب الذم ىو أخطر بكثير من صراع الحركب.  األمة أك العالم كإنما ىي قائمة على
كلقد دخلت مبنى البورصة في نيويورؾ كرأيت الوجوه الشاحبة كرأيت األحداؽ الجاحظة التي 
تبسمرت كانحبست أماـ الشاشات التي تتراقه فيها األرقاـ صاعدة ىابطةن كما ذيًىٍلتي ألمر  

المبنى مبنىن لئلسعاؼن ما حاجة اإلسعاؼ؟ ذلك  كذىولي لهذا المنظرن ثم رأيت إلى جانب ىذا
ألف في كل يـو البد أف ييٍستىجىر  عدده من ىؤالء الناس في حاالت بين الموت كالحياة. ىذه صورة 
أيها اإلخوة للنظاـ االقتالادم الرائد إنما يحدكه الجشعن يحدكه الطمعن يحدكه تربه الناس 

لنظاـ بين ىؤالء المتالارعينن كىذا ما نشهده اليـو بعضهم ببعض كمن ثم البد أف يتحطم ىذا ا
كىذا تحليل علمي مختالر يا عباد اهلل لهذا الذم نراهن المهم أف علينا أف نأخذ العبرة. نحن كهلل 
الحمد لم تػيقىط ع السبل بعد بيننا كبين خالقنا عز كجلن نحن ال نزاؿ نعلم ىوياتنا عبيدان مملوكين 

ىذا الكوف الذم أقامنا اهلل فيون مازلنا نعلم كظائفنا التي أقامنا اهلل عز كجل هللن مازلنا نعلم حقيقة 
فيها كمازلنا نعلم رقابة اهلل عز كجل لنا في السر كالعلنن كمازلنا نعلم النهايةن الوقفة التي البد منها 

درسان لنا. بين يدم اهلل عز كجل. فهبل اقتطفنا من ىذا الببلء الماحع الذم نراه في الغرب عبرة ك 
نظامنا االقتالادم اإلسبلمي إف استيٍثًمرى ىنا يػيٍثًمرن ذلك ألنو ييٍستػىٍنبىتي في تربة األخبلؽ كليس في 
تربة الجشع كالطمع كالالراع كمن ثم فلف تربة األخبلؽ تيٍستػىٍنبىت في مجاؿ العقيدة كنحن كهلل 

ه األمة استيقظوا من سباتكمن يا قادة الحمد مازلنا نتمتع بالعقيدة اإلسبلمية الراشدة. فيا قادة ىذ
ىذه األمة قفوا أما كبلـ اهلل عز كجل باعتبار كاصطباغ بحقيقة ىويتنا أماـ اهلل أال كىو قولو عز 

كقد تبين لنا أنو الحع “ سنريهم  ياتنا في اافاؽ كفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنو الحع”كجلهلل 
ا رب إنك على كل شيء شهيد كىا نحن نتبع بلى ي“ أكلم يكف بربك أنو على كل شيء شهيد”

شهادتنا بشهادتك كىا نحن نعلن عن عبوديتنا لك كأف ال نظاـ ييٍسًعدي ىذه األمة في دنياىا كفي 
 هعقباىا إال نظاـ االلتزاـ بهد
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 ِيا٠ب اٌشبَ ٚأٍ٘ٙب

 

حمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك ال
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

رؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  دعوني أفتت  حديثي إليكم اليـو 

المزايا التي اخته اهلل بطائفة من األحاديث النبوية الالحيحة التي يحدثنا فيها رسوؿ اهلل ) عن 
بها الشاـن يركم العرباض بن سارية أف رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل ) فقاؿ يا رسوؿ اهلل اختر لي بلدان من 
بعدؾ فلني لو علمت أنك تبقى لن أختار عن قربك بديبلن فقاؿ لو عليو الالبلة كالسبلـهلل عليك 

ها خيرة عباده كإف اهلل قد تكفل لي بالشاـ فلف اهلل سبحانو كتعالى جعلها خيرة أرضو يجتبي إلي
بالشاـ كأىلو. كيركم عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعالى عنو أف رسوؿ اهلل ) قاؿهلل بينا أنا نائم إذ 

رأيت كأف عمود الكتاب استيًلبى من تحت كسادتي فأتبعتو بالرم فلذا ىو نور ساطع عيًهدى بو إلى 
ن في الشاـ. كيركم أبو الدرداء عن رسوؿ اهلل صلى الشاـ أال إف األمن كاألماف عندما تكوف الفت

اهلل عليو كعلى  لو كسلم أنو قاؿهلل فسطاط المسلمين يـو الملحمة الكبرل على أرض يػيقىاؿ لها 
الغوطة إلى جانبها مدينة يقاؿ لها دمشع ىي خير منازؿ المسلمين يومئذ. يا عباد اهلل ىذه من 

هلل ) في بياف المزايا التي اخته اهلل عز كجل بها الشاـ أص  األحاديث التي ريًكيىٍت عن رسوؿ ا
كلقد تبين لنا أف دمشع ىي قلب الشاـ. كيشاء اهلل عز كجل أف يرينا مالداؽ كبلـ رسولو ) في  
كل عالرن كىا نحن نرل تجسيد ما قالو رسوؿ اهللهلل أال إف األمن كاألماف عندما تكوف الفتن في 

لتي مرتن سلسلة متوالية من المحاكالت التي استهدفت أمن ىذه الشاـ في ىذه األسابيع القريبة ا
البلدة كاستهدفت إقرار ىذه البلدة عن طريع العمل على بث القتل كالرعب فيما بين بيوتاتها 

البريئة اامنةن أما جنود ىذه السلسلة من المحاكالت فمخالب من مخالب الوحشية األمريكيةن 
ة التي تمت فهو ما قد قلت لكم تحويل أمن ىذه البلدة إلى كأما الهدؼ من كراء ىذه السلسل

فوضى كاضطراب كتمزيع استقرارىا كتحويل ىذا االستقرار إلى بؤرة يشيع فيها التطرؼ كاإلرىاب 
كلكن مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل ) تجسدن باء أبطاؿن بل جنودن ىذه السلسلة بالخزم كالخيبة 
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صبحوا في قبضة العدؿ كالقالاصن فهذا يا عباد اهلل مظهر كارتد الكيد إلى نحورىم كأحي  بهم كأ
من مظاىر نبوة المالطفى ) كىو تالديع لما قالون كالتاريخ كلو من قبل كإلى ىذا اليـو يالدؽ 
المالطفى ) بل يسجل على سمع الدىر كلو صدؽ ىذه المزية التي أنبأنا بها رسوؿ اهلل. كلكن 

مريكية اتجهت إلى ىذه البلدة فأمطرت كاببلن من الذم فوجئ بو الناس بعد ذلك أف مراكح أ
نىا بو  أسباب دمارىا بين البيوتات اامنة المطمئنة البريئة كذىب الناس في تفسير ىذا الذم فوًجئػٍ
يمينان كشماالن كلكن التفسير كاض  يا عباد اهللن إف الطغياف األمريكي عندما راقب كنظر فوجد أف 

م كأنهم قد أيحي ى بهم كأف الكيد عاد فاستقر في نحورىم قاـ الغيظ جنوده قد باؤكا بالخيبة كالخز 
كلم يقعد بين جوان  الطغياف األمريكي كالتهب الحقد في نفس ىذا الطغياف فكاف أف جعل من 
عملو اإلجرامي ىذا رسالة تعزية أرسلها إلى جنوده لعلها تػيٍبرًدي لظى األلم الذم انتابهم كلعلها 

كقعوا فيون إنها رسالة تعزية يا عباد اهلل كإنها كسيلة إلشفاء الغليلن أجل ىذا تنسيهم الخزم الذم 
ىو التفسير الذم ال تفسير من دكنو. عندما اغتاظ الطغياف األمريكي من أف جنودىم باؤكا بهذا 

لى الخزم المرةى تًٍلوى المرًة تًٍلوى المرة كاف البد أف تهتاج لظى الحقد كالضغينة على اإلنسانيةن ع
األمن كالطمأنينةن على االستقرار كمن ثم كاف البد أف يتم إشفاء ىذا الغليل عن طريع ىذه 

الجريمة التي كانت ضحاياىا بيوتان بر ء  منين. ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها يا عباد اهلل. كإني 
منا ألقوؿ بعد ذلك من على ىذا المنبر في ىذا المسجد الذم سجل منذ أقدـ العالور إلى يو 

ىذا مظاىر النالر الرباني الذم أكـر اهلل بو أمتنا ىذهن أقوؿ إف أمتنا في شامنا ىذه كانت كال 
تزاؿ تعكف على نسج بػيٍردو من الحب كالود كالتآلف كالبر تكسو بو أمتنا في شامنا ىذه كتالدره 

ج فهو صدؽ رسالة ال أقوؿ إلى العالم اإلسبلمي فق  بل إلى العالم كلو. أما سىدىل ىذا النسي
العبودية هللن ىو إخبلص ىذه األمة في محبة اهلل عز كجل كتعظيمو كااللتزاـ ما استطاعت بأمرهن 
كأما ليٍحمىةي ىذا النسيج فهو ما يتفرع عن ذلك من الحب الذم ينبغي أف تنشره ىذه األمة فيما 

ذلك قوؿ المالطفى بينها كأف تالدره لجيرانها بل للعالم كلو شرقيو كغربيون شعاره كدافعو في 
صلى اهلل كسلم عليو فيما قد ص  عنوهلل الخلع كلهم عياؿ اهلل كأحبهم إلى اهلل أنفعهم لعيالو. 

شعارنا الثاني الذم نرفعو فوؽ رؤكسنا قادة كأمة ىو قوؿ المالطفى ) فيما ركاه مسلم في صحيحو 
م عهدىا فليس مني. كغيرههلل من خرج من أمتي على أمتي ال يفرؽ بين برىا كفاجرىا كال يفي بذ

ىذه ىي رسالتنان كإذا تبين لنا ذلك فلني أقوؿن كلست أنا الذم أقوؿن بل إف أمتنا ىذه كلها 
تقوؿ إف بلساف الحاؿ أك بلساف المقاؿهلل إنها لن تتردد في بتر أم يدو تمتد لتعبث بهذا النسيج 
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اس كارؼ لشامنا ىذه الذم ىو رسالتنان لتعبث بنسيج الود كالتآلف كالحب الذم يمتد منو لب
كالذم نجعل منو رسالتنا نالدرىا إلى العالم كلو. إف الذين يحاكلوف أف يعبثوا بنسيجنا ىذا كأف 
ييحىوٍّليوا ما نتمتع بو من األمن كرسالة الحب كالود كالوئاـ إلى تطرؼ كإرىاب تػيفىج ري بو أرضنا ىذه 

لى ذلك. ىذه الرسالة كانت كال تزاؿ أيها فلف ىذه األمة لن تتردد في بتر ىذه اليد التي تسعى إ
اإلخوة أنشودة أمتنا ىذهن ككيف تنساىا كعلى أساسو أقاـ اهلل عز كجل كجودنا الحضارمن على 
أساسو أقاـ اهلل سبحانو كتعالى كينونتنا فيما يتعلع بهويتنا التي نعتز بهان كيف يمكن أف نتخلى عن 

ظهورنا كنحن نتلو كتاب اهلل سبحانو كتعالى كنردد قولوهلل رسالتنا ىذه أك أف ننساىا أك أف نوليها 
اهلل كلي الذم  منوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كالذين كفركا أكلياؤىم الطاغوت يخرجونهم ”

ن كىلًيػُّنىا اهلل كلن يكوف لنا كليٌّ غيره ال من قبل كال من بعد إطبلقان. كالكلمة “من النور إلى الظلمات
بغي أف أقولها ىي أف أذىكٍّر نفسي كأذىكٍّر أمتي كأذىكٍّر قادتنا بأال نبتغي النالر إال من األخرل التي ين

معين كاحدن أال كىو معين االنضباط كاالرتباط كالتشرؼ بذؿ العبودية هلل سبحانو كتعالىن أكصي 
إف ”لهلل نفسي كأكصي أمتنا كقادتنا بأف نقف دائمان أماـ محراب العبودية متمثلين قوؿ اهلل عز ج

ينالركم اهلل فبل غالب لكم كإف يخذلكم فمن ذا الذم ينالركم من بعده كعلى اهلل فليتوكل 
ن نعم نحن مقالركف في جنب اهلل كمن ذا الذم يستطيع أف يؤدم حقوؽ الربوبية كاملة “المؤمنوف

اإليماف هلل كلكنا نمد جسوران بيننا كبين موالنا عز كجلن جسوران من ذؿ العبودية لون جسوران من 
بون جسوران من البيعة لو نجددىا في كل مناسبة أننا على العهدن لن ننحرؼ عن ىذا العهد يمنة 

ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنان ”كال يسرة ما استطعنا إلى ذلك سبيبلن كنردد بعد ذلك قولوهلل 
نا ما ال طاقة لنا بو كاعف ربنا كال تحمل علينا إصران كما حملتو على الذين من قبلنان ربنا كال تحمل

ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل “عنا كاغفر لنا كارحمنا أنت موالنا فانالرنا على القـو الكافرين
 العظيم
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 ٍٍُ األ٠ٌٛٚبد ٚشوٚؽ طؾخ اٌؾظ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

كالوعاظ  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  دأب كثير من الخطباء
في مثل ىذه األياـ من كل سنة على تشجيع الناس إلى التوجو حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن 

يستثيركف من بين جوانحهم مشاعر الشوؽ كالحنين إلى بيت اهلل الحراـ كإلى زيارة سيدنا محمد 
سنا بحاجة صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم خير األناـن كالحقيقة أننا في ىذه العالور المتأخرة ل

إلى استثارة ىذه العواطف كاألشجاف في قلوب الناس من أجل أف يزدادكا شوقان إلى الحج كالتوجو 
إلى بيت اهلل الحراـن ذلك ألف كسائل أداء ىذا النسك أصبحت يسيرة سهلة كألف الحوافز 

لحراـ ثانية الدنيوية المتنوعة المختلفة أصبحت تستقل بدفع أكثر الناس إلى الحج إلى بيت اهلل ا
كثالثة كرابعة كربما في كل عاـن نحن نبلحظ يا عباد اهلل أننا نعيش الفترة التي يتجلى فيها مالداؽ  
كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم فيما ركاه الديلمي في مسند الفردكس من حديث 

حج فيو األغنياء للنػزىة أنس رضي اهلل عنو أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل يأتي على الناس زماف ي
كالمتوسطوف للتجارة كالقرُّاء للرياء كالفقراء للمسألةن خيره من أف نستثير العواطف الجياشة 

المتجهة بالشوؽ إلى بيت اهلل الحراـ كمثول حبيبو محمد صلى اهلل عليو كسلمن أقوؿهلل خير من 
صحة الحج إلى بيت اهلل  ذلك أف نبين للناس في ىذه المناسبة شرائ  كجوب الحجن بل شرائ 

الحراـن خيره من ىذا أف نيذىكٍّرى عباد اهلل عز كجل بأف يلجأكا إلى مبدأ سلم األكلويات عندما 
تتزاحم الواجبات أك تتزاحم السنن أك األمور المشركعةن نحن في ىذا المنعطف الذم أحدثكم 

د اهللن أنا أنظر إلى كثير من عنو بحاجة ماسة إلى أف نحدث الناس عن ىذه األمور الهامة يا عبا
المساجد في موسم الحج إلى بيت اهلل الحراـ فأجد أف خطيب المسجد غائب كأف أحدان لم 

يحل محلو بالشكل الذم يرضي اهلل عز كجلن كأنظر فأرل أف إماـ ىذا المسجد غائب كال أجد 
تعالىن كأتأمل في دكائر من قد حل محلو أك سىد  مىسىد هي على النحو الذم يرضي اهلل سبحانو ك 
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الموظفين كإذا بكثير من ىؤالء الموظفين غائبوف عن مهامهم المنوطة بأعناقهمن غائبوف عن 
الوظائف التي كيلٍّفيوا بها فأصبحت كاجبان ملقىن على كواىلهمن أين ىؤالء الناس الذين كيلٍّفيوا بهذه 

ا كاف الواحد منهم قد حج مثنى كثبلث المهاـ؟ إنهم توجهوا حيجاجان إلى بيت اهلل الحراـ كلربم
كرباع كأكثر لكنون كما يقولوفن الشوؽ البلىب يحدك بهم إلى بيت اهلل الحراـ كزيارة المالطفى 
صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن كأنا ال أستطيع أف أدخل إلى القلوب كأنبش أسرارىا كال أستطيع 

صادقوف في الشوؽ الذم يتحرؾ بين جوانحهم  أف أتهم ىؤالء اإلخوة بالمبالغة أك الكذب كلعلهم
كلكنا علينا جميعان في ىذه الحالة أف نعكف على معرفة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كأف نتبين 

كاجبنا في مثل ىذه الحالة السيما عندما تزدحم أمامنا الواجباتن مكلفوف نحن في ىذه الحالة 
بيت اهلل الحراـ مرة كثنتين كثبلث مرات مثبلن كأنا بأف نلجأ إلى سيل ًم األكلوياتن أنا حججت إلى 

مكلف بمثل ىذا الموقف الذم أقف فيو كقد ديًعيت اليـو إلى الحج ثانية أك ثالثة أك رابعةن ما 
الذم تقولو لي شريعة اهلل عز كجل؟ يضعني البارم عز كجل أماـ سيل ًم األكلوياتن الذم يدعوني 

ذه الحالة ىو أف أعكف على المهمة التي أينيطىٍت بين ىو أف إليو البارم سبحانو كتعالى في ى
أمضي في ىذه الوظيفة التي أقامني اهلل عز كجل عليهان سيل مي األكلويات في دين اهلل عز كجلن 
ىكذا يقوؿ لين كالشوؽ الذم يحدك بي إلى بيت اهلل الحراـن ىذا الشوؽ لن يذىب سدلن يا 

على ىذه الحرقة التي تهتاج بين جوانحي كسيكتب اهلل عز كجل  عباد اهللن سيكتب اهلل لي األجر
لي األجر على الشوؽ الذم يقيمني كال يقعدني إلى مثول رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن إف 
لساف حالي يقوؿ يا رب أنت إلهي المطلع على ما في نفسي كعلى ما يجوؿ في خاطرم كعلى 

لى بيتك كإلى زيارة نبيك محمد صلى اهلل عليو كسلم اللهب الذم يتالاعد بين جوانحي شوقان إ
كلكنك أقمتني في ىذه الوظيفة لخدمة الناسن لتوجيههم فأنا أستجيب ألمرؾ كأضع شوقي إلى 
بيتك الحراـ أمانة بين يديكن لن ييضىيٍّعى اهلل عز كجل شوقك أبدانن ىذا المعنى أيها اإلخوة ينبغي 

م من كل عاـ إخواننا الذين يتحركوف بدافع من الشوؽ إلى بيت أف نيذىكٍّرى بو في مثل ىذا الموس
اهلل الحراـن ىذا شيءن شيءه  خر ينبغي أف نعود بو إلى الشريعة اإلسبلميةن إلى الشركط التي 
ينبغي أف تتوفر لالحة الحجن كال أقوؿ لوجوب الحجن ريب  رجل ييخيل إليو أنو يتجو حاجان إلى 

نى من كراء سعيو كجهده مثوبة يدخرىا لنفسو عند اهلل كلكنو يعود بلثم بيت اهلل الحراـ كأنو قد ج
يتحملو بدالن من أف يعود بثواب يكرمو اهلل عز كجل بون الذين يشتركف تأشيرات الدخوؿ بالسوؽ 

السوداءن الذم لم يػيتىٍ  لهم أف ييسركا أك أف يفتحوا سبل ذىابهم إلى بيت اهلل الحراـ إال 
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ر أنواعهان ىؤالء يتحملوف من ذلك كزران كبيرانن ال يجوز لهم أف يخلطوا عمبلن بالرشاكمن كما أكث
محرمان في الطريع إلى شعيرة من شعائر اهلل سبحانو كتعالى التي أمرنا اهلل بهان إف اهلل طيب ال يقبل 

من إال طيبان يا عباد اهللن يأتي أحدىم فيالطنع لنفسو حرفة ما ىو بأىل لهان يالطنع لنفسو حرفة 
الحرؼ التي يوفد بها كثير من الناس إلى بيت اهلل الحراـ من أجل أف يخدموا الحجيج؛ ممرضينن 
أطباءن خدمات تتعلع بالجزارة كنحوىان ما أكثر الذين يالطنعوف حرفة من ىذه الحرؼ كما ىم 
منها بشيء كإنما يفعلوف ذلك في سبيل أف يتخذكا من ذلك غطاءن يبرر توجههم إلى بيت اهلل 

الحراـن أفأنت حقان قد ألزمت نفسك أف تخدـ الحجيج من خبلؿ ىذه الحرفة التي لست أىبلن 
لها؟ ىو يعلم أنو إذا ذىب نسي ىذا الغطاء الذم غطى نفسو بو إذ كاف ىنان ىذا العمل محـر يا 

ك عباد اهللن كالعمل الذم يمارسو أحدنا قربى إلى اهلل عز كجل ينبغي أف يعود الواحد منا في ذل
إلى قلبو أىو مندفع إلى ذلك بدافعو كاحد ال ثاني لو ىو استنػزاؿ مرضاة اهلل إذان ينبغي أف يكوف 
عملو منضبطان بشريعة اهللن اإلنساف الذم ركبتو الديوف كقد حج قبل اليـو إلى بيت اهلل الحراـ ال 

يستأذف من الدائن يجوز لو شرعان أف يخرج من دكيرة أىلو إلى حجو أك إلى غير ذلك إال بعد أف 
الذم قد استداف منو الماؿ قل  الدين أك كثر فلذا أذف لو ذىب كإف لم يأذف لو فليس لو الحع في 

دين اهلل عز كجل أف يتجو ال إلى حجٍّ كال إلى غيره كما أكثر الذين يجهلوف أك يتجاىلوف ىذه 
ىل نتدبره عندما نقرأه؟ كلنا يقرأ الحقيقة التي نقولها يا عباد اهللن نحن نقرأ كتاب اهلل كلكن ترل 

ا ًإلىهيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمىٍن كىافى  ا أىنىا بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإلىي  أىن مى  أك يسمع قوؿ اهلل عز كجلهلل }قيٍل ًإن مى
[ن يجعل عملو َُُ]الكهفهلل  يػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًٍّو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحان كىال ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًٍّو أىحىدان 

لوجهو فق  كال يجوز أف أخل  دافعين اثنين إلى عملي الذم أنهض بون الدافع الرئيسي ىو 
مرضاة اهلل كأخل  بو دافعان ثانيان  خرن ماللحة من مالالحي الدنيويةن إذا امتزج ىذا بذاؾ فسد 

عىمىبلن صىاًلحان كىال ييٍشًرٍؾ بًًعبىادىًة رىبًٍّو أىحىدان ن اإلخبلص  العمل كلو } فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًٍّو فػىٍليػىٍعمىلٍ 
لدين اهلل عز كجل ىو ركح الطاعةن تالور جسدان استلت منو ركحو ماذا يعني ىذا الجسدن مآلو أف 

يدفن كيتحلل بعد ذلك كيستحيل إلى ترابن الطاعة كهذا الجسد ال يمكن أف تحيا الطاعة 
 عز كجل إذا خبل قالد اإلنساف إليها من اإلخبلص الالافي عن الشوائب كتقرب صاحبها إلى اهلل

هلل سبحانو كتعالىن كإذا تحققت نعمة اإلخبلص فلف كل أعماؿ العبد يالب  قربى هلل سبحانو 
كتعالىن إذا أكرمك اهلل بهذا الكنػز يا أخين إذا متعك بنعمة اإلخبلص لوجهو فلف ذىابك إلى 

ادة يكرمك اهلل سبحانو كتعالى عليها بالمثوبة كاألجرن إذا عدت إلى دارؾ السوؽ كادحان مرتزقان عب
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مساءن تؤنس أىلك كتكرمهم بالعطاء فتلك عبادة يكرمك اهلل سبحانو كتعالى بهان إذا غدكت في 
صباح اليـو الثاني إلى كظيفتك كعملك الذم أني  بك فلف ىذا العمل عبادة ثالثة أخرل يكرمك 

ى باألجر الوفير عليهان إذا ذىبت إلى جامعتك متعلمان أك معلمان فلف اهلل عز كجل اهلل سبحانو كتعال
يجعل منك متعبدان لو كل ذلك بموجب شيء كاحدن ىذا القلب الذم احتضن ىدفان كاحدان ال ثاني 
لو استنػزاؿ رضى اهلل سبحانو كتعالىن أجلن ىذا اإلخبلص أيها اإلخوة ينبغي أف نبحث عن مكانو 

انحنان كلقد كرد في األثر أف اإلخبلص نعمة يكـر اهلل سبحانو كتعالى بها من أحب من بين جو 
عبادهن قيل لي كلكن محبة اهلل للعبد ال سبيل لنا إلى ذلك إذان فاإلخبلص ىو ااخر ال سبيل لنا 
ماؿ إليون إذا أحبنا أخلالنا كإذا لم يحبنا ىيهات أف ندرؾ ىذه النعمة أك أف نحاللها بطريقة مان ف

الجواب يا عباد اهلل؟ بوسع كلٍّ منا أف يناؿ محبة اهلل سبحانو كتعالىن ارب  النعم التي تفد إليك 
بالمنعمن ارب  ىذه النعم التي ال تنقطع سلسلتها بالمنعم المتفضل عليك تجد أف معنى من معاني 

هلل سبحانو كتعالى الشوؽ إلى اهلل عز كجل تفجر بين جوانحك كليس ذلك إال أثران من  ثار محبة ا
ليو عىلىٍيكيٍم  يىاتًنىا كىيػيزىكٍّيكيٍم  ٍلنىا ًفيكيٍم رىسيوالن ًمٍنكيٍم يػىتػٍ ا أىٍرسى لكن ألم تقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىمى

ٍشكيريكا ًلي كىال كىيػيعىلٍّميكيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىيػيعىلٍّميكيٍم مىا لىٍم تىكيونيوا تػىٍعلىميوفىن فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍم كىا
ن اذكركني بالشكر على النعم التي تفد إليكم أذكركم باللطفن أذكركم  ُِٓتىٍكفيريكًف{ ]البقرةهلل

بالحبن السبيل إلى محبة اهلل لنا مفتوح كميسر كىو ال يحتاج إال إلى ىذا الذم أقولو لكم يا 
ركطهان لها شركط كجوبها ثم عباد اهللن كأعود إلى كنت بالددهن الحج إلى بيت اهلل فريضة كلها ش

لها شركط الالحةن أما الذم حج مرتين كثبلث أك أربع مرات ككاف دأبو أف يذىب في كل عاـ 
حاجان إلى بيت اهلل الحراـ فليعد كلينظر إلى مبدأ سلم األكلويات في دين اهلل عز كجلن العمر 

إلى مرضاة اهلل عز كجلن  قالير كالواجبات كثيرةن التق  من الواجبات ما ىو أىمن ما ىو أقرب
حقوؽ العباد مقدمة على حقوؽ الربن حقوؽ العباد مبنية على المشاحة أما حقوؽ الرب فمبنية 
على المسامحةن كأنا أعلم قالالان في تاريخنا الغابر كقد استعيدت في عالرنا الحاضرن أناسان لم 

شيئان فشيئان كىو في شوؽو يت  لهم أف يحجوا إلى بيت اهلل الحراـن جمع أحدىم الماؿ شيئان ف
شديد إلى اليـو الذم يتاح لو أف يذىب حاجان إلى بيت اهلل الحراـ كقبيل أف يخطو الخطوة األكلى 
فرحان نظر فوجد أسرة فقيرة إلى جانبو بحاجة ماسة إلى معونة ماليةن عاتب نفسو كرأل أنو يستحع 

م شأنهان قدـ ىذا الماؿ كلو لهذه عقاب اهلل عز كجل ألف ىذه األسرة بجواره كلم يكن قد عل
األسرة كقعد يجتر شوقون قعد يجتر حنينو إلى بيت اهلل الحراـن قىًبلى اهلل تعالى حج أكلئك الحجاج  
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كلهم بشفاعة ىذا الذم لم يحجن أال فلنعلم أيها اإلخوة أف الشوؽ لو أجره المستقلن كالشوؽ ال 
ذم كلفنا اهلل عز كجل بون أسأؿ اهلل عز كجل أف يعني أف ننفذه كنحن نغمض أعيننا عن الواجب ال

يكرمني كإياكم بنعمة اإلخبلص لوجهو كأال يميتنا إال كنحن نستمسك بنعمة ىذا اإلخبلص الذم 
نرجو أف يكوف شفيعنا بين يدم موالنا كخالقنا إذا قاـ الناس غدان لرب العالمينن أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل العظيم
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ٚا اٌٝ هللا  فَفِوُّ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
إننا جميعان بحمد اهلل عز كجل  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل 

نعلم كنعتقد أف اهلل كاحد ال شريك لو كأنو الفعاؿ لما يريدن ليس معو شريك في ذاتو كال في 
صفاتو. كإننا جميعان بين الحين كااخر نتلو قوؿ اهلل عز كجلهلل }اهلل ال إلو إال ىو الحي القيـو  

بات أف اهلل عز كجل ىو ال غيره القائم بأمر كندرؾ من ىذه ااية العظيمة التي نرددىا في المناس
السموات كاألرض المدبر لشؤكف الكوف كلون حتى إذا أقبلنا إلى الدنيا كشؤكنها نتعامل معها نسينا 
نىا عن ىذا اليقين المهيمن علينا باألسباب  ىذه العقيدة التي ىي ملئ عقولنا كملئ قلوبنا كحيًجبػٍ

نىا عن ذلك بهذه ا ألدكات التي استخدمها اهلل عز كجل لكونون ننسى المسبب الظاىرةن حيًجبػٍ
كنتذكر األسباب ك ال نتعامل إال مع األسباب كىذه ثنائية خطيرة يا عباد اهلل في كيانات أكثرنا 
نحن المسلمينن عقيدة سليمة من حيث اإليماف كالفكر النظريين كغياب عن ىذه الحقيقة عند 

كالرزؽ كعند التعامل مع المالائب االحتياجات. تػيٍنتػىقىهي  التعامل مع الدنيا كأسباب المعيشة
أكطاننا كتستلب حقوقنا كننظر فبل نتذكر إال األيدم التي تعبث كال نرل إال األسباب التي جعلها 
اهلل عز كجل خدمان لقضائو كحكمو كأمره. تيٍحتىبىسي األمطار كيمر الشتاء أك يكاد كاألرض ال تزاؿ 

مسبب الذم نؤمن بو عندما نقرأ قوؿ اهلل تعالىهلل }اهلل ال إلو إال ىو الحي جافة قاحلة فننسى ال
القيـو  كنقوؿ إنها دكرة ثبلثينية اقتضت الطبيعة أف تفاجئنا بهذا الجفاؼ أك ىو خرؽ لطبقة 

األكزكف تشكلت عنها ىذه الظاىرة أك ىو احتباس حرارم أك نحو ذلك كننسى أف ىذا كلو خدـ 
الذم يدير مملكتو الكونية ىذه كما يشاء. ىذه ماليبة ينبغي أف نتحرر منها إف بيد موالنا القيـو 

صدقنا بليماننا بقيومية اهلل سبحانو كتعالى. كيف السبيل يا عباد اهلل إلى أف نتحرر من ىذه الثنائية 
كحدهن  كأف يكوف تعاملنا مع الحياة كمع تقلبات الدنيا منطبقان كل االنطباؽ مع إيماننا بألوىية اهلل

مع إيماننا بأنو ىون ال غيرهن قيـو السموات كاألرض؟ سبيل ذلكن بعد اإليماف الراسخ في العقل 
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كالكيافن أف نتساءؿ عمن أرسل إلينا ىذه الحاجات التي نشعر بهان كأف نتساءؿ عن المالدر 
ئب التي جاءتنا منو ىذه االبتبلءاتن نتساءؿ عن المالدر الذم جاءتنا عن طريقو ىذه المالا

كلسوؼ نعلم أف مالدر ذلك كلو إنما ىو اهلل عز كجلن ىو الذم كضعنا أماـ حاجاتنا المعيشية 
كىو الذم يبتلينا عندما يشاء أف يبتلينا بما يشاء من المالائب كنحوىا من الرزايان فلذا عرفنا 

ن أرسلها مالدر ذلك كلو كعرفنا أنو اهلل فلف المنطع يقوؿ لنا لن يرفع المالائب التي جاءت إال م
كلن يحقع االحتياجات التي كضعنا أمامها إال من قد ابتبلنا بها كلسوؼ نجد أنفسنا أماـ ىذا 

البياف اإللهي المقتضب العظيم الذم يذكرنا بهذه الحقيقة أال كىو قوؿ اهلل عز كجلهلل }ففركا إلى 
ا إليكمن فركا من اهلل إني لكم منو نذير مبين  ففركا من الببليا التي تطوؼ بكم إلى من أرسله

المالائب التي تتهددكم أك تتسلل إلى دياركم فركا منها إلى من ابتبلكم بهان كعندما تتأملوف لن 
تجدكا إال يدان كاحدة ىي التي تتحكم بالكوف كلون كمن ىنا فلف الذم عرؼ عبوديتو هلل كعلم أف 

ي  بو إنما يفر منها إلى اهلل عز كجل ىو المتحكم بناصية الكوفن عندما يرل المالائب التي تح
من أرسلها إليون عندما يرل النكبات التي تتقرب منو ال يفر منها إال إلى ذلك اإللو الذم ابتبله 

بها. كيا عجبان يا عباد اهللن إف اإلنساف عندما يتعامل مع مالالحو الدنيوية ال يتورط في ىذه الثنائية 
لؤلسباب الشكليةن ىل سمعتم عن إنساف جاءتو  ق  بل يتعامل دائمان مع المالدر كال يقيم كزنان 

جائزة مالية طرؽ بابو بها ساعي البريد فلما خرج كاستلم الجائزة من ساعي البريد أخذ يقبل يديو 
كيرل أنو ىو الذم أنعم عليو بها كىو الذم تفضل عليو بهذه الجائزةن ىل في الناس الحمقى أك 

بريد كسيلة كسبب أما فكره فيذىب إلى تلك السذج من يفعل ذلك؟ إنو يعلم أف ساعي ال
المؤسسة التي أرسلت إليو ىذه الجائزة أك إلى ذلك الثرم الذم أكرمو بها كإف نظر إلى ىذا 

الساعي نظرة شكرو كنظرة تقدير ألنو الواسطة كالسبب. ىل في الناس من إذا رأل السيارة تنهب 
الداخلة فيها كالمولد الذم يتحرؾ في مقدمتها الطريع متجهة إلى مكاف ما يعطي الفاعلية لؤلجهزة 

أك مؤخرتها؟ ىل ىنالك من السذج من يعطي الفاعلية للمقود الذم يتجو ذات اليمين  نان كذات 
الشماؿ  نان؟ ال أيها اإلخوةن ليس في الناس أيان كانت مستوياتهم العقلية من يتعامل مع ىذه 

ف الذم يجلس خلف المقود كيحرؾ السيارة كما األسباب التافهة كينسى المسببن ينسى اإلنسا
يشتهي كيريد. فلماذا تختفي ىذه الثنائية في معاملتنا الدنيويةن في مالالحنا المختلفة كتتجلى 
الثنائية بشكل مخيف بل ربما مرعب عندما نتعامل مع اهلل عز كجل؟ في مثل ىذا المكاف نذكر 

الحي القيـو  كأغلب الظن أننا نعلم معنى الحي كنردد قوؿ اهلل عز كجلهلل }اهلل ال إلو إال ىو 
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ن نتلوا قوؿ اهلل تعالىهلل }ففركا إلى اهلل إني لكم منو نذير مبين ن فلذا خرجنا إلى السوؽ كإذا  القيـو
نىا عن الحي القيـو ككجدنا أمامنا األسباب الشكلية كلربما ذىب  خرجنا إلى شؤكننا كأعمالنا حيًجبػٍ

ف نؤلٍّهىهىا في بعض األحياف. يا عباد اهللن ىذه الثنائية ماليبة مهلكة ينبغي تقديرنا إليها إلى درجة أ
أف نتحرر منها كينبغي أف يهيمن إيماننا باهلل عز كجل الجاثم في عقولنان ينبغي إف يهيمن على 
سلوكنا. نعم التعامل مع األسباب أمر أخبلقي كأدب نتعامل بو مع اهللن أقامنا اهلل في عالم 

إذف نتأدب مع اهلل عز كجل كنتعامل مع ما قد جعلو سببان لمعايشنا كلكنا في الوقت ذاتو األسباب 
نعلم أف المسبب ىو كل شيءن نعلم أف المالطفى ) قاؿهلل لم يشكر اهلل من لم يشكر الناس. 
الوسائل التي جعلها اهلل عز كجل خادمان ألمرهن خادمان لقضائو كحكمو نتعامل معها من منطلع 

ع اهلل كمن منطلع أدبي نتأدب بتعاملنا معها مع اهلل سبحانو كتعالى كلكن ما ينبغي أف أخبلقي م
تحجبنا األسباب ساعة كاحدة عن المسبب. ما النتيجة التي أريد أف أصل بكم إليها يا عباد اهلل؟ 

لمنا النتيجة ىي أنا إذا علمنا أف المالائب التي قد تطوؼ بنان كنسأؿ اهلل العفو كالعافيةن إذا ع
أنها  تيةه من قيـو السموات كاألرض فلسوؼ نطرؽ بابو كنلتجئ إليو كنستنػزؿ رحمتو بنا كصفحو 
عنا من سمائو كننظر كإذا بالجواب قد جاء كإذا برحمة اهلل عز كجل قد نىسىخىٍت ذلك الشـؤ 
نا كمحت تلك الماليبة. إذا كجدنا أف عدكان يحاكؿ أف ينتقه من أرضنا أك أف يستلب من حقوق

أك يثير فتنة ما فيما بيننا فينبغي أف نعلم أف الذم ابتبلنا بها إنما ىو اهللن ينبغي أف نعلم أف الذم 
يتعامل معنا على أساس ىذا إنما ىو قيـو السموات كاألرض إذان ينبغي أف نفر إلى اهلل عز كجل 

لنا معون نفر إلى اهلل بالتوبةن من ىذا االبتبلءن نفر إلى اهلل بااللتجاء إليون نفر إلى اهلل بلصبلح حا
نفر إلى اهلل بالرجوع إلى الذات كمحاسبتهان كم من معالية اقترفناىان كم من لىٍهوو انغمسنا في 
ًون نعود إلى اهلل تائبين كإذا بهذا االبتبلء قد طوم كزاؿن كىذا ال يعني أال نتعامل مع  بحاره كيىمٍّ

شرس كنغلع باب الفتنة بالوسائل المادية كلها كلكن األسباب بل نقاـك المعتدم كنقاـك العدك ال
علينا أف نعلم أف ذلك كلو إنما ىو تعامل مع اهللن خيليعه نتعامل على أساسو مع اهلل كأدب مع اهلل 
من خبلؿ تعاملنا مع أسبابو أما الحقيقة فهي ماثلة ملء عقولنا كقلوبنا تجسد حقيقة قوؿ اهلل عز 

تبارؾ اهلل أحسن الخالقين ن بخالقيتو أكجد كبأمره حرؾ كنش  كدبرن  كجلهلل }أال لو الخلع كاألمر
ال الخلع بيد المخلوقات كال التدبير بيد أحد من الناس }أال لو  لو ال لغيره }لو الخلع كاألمر ن 
نتعامل مع الدنيا كمع أسبابها كملء عقولنا كقلوبنا قولو عز كجلهلل }أال لو الخلع كاألمر ن ىذا 

أف نتجلبب دائمان بذؿ العبودية هلل كأف نعلم أف مالدر الخير كالشر كلو إنما ىو اهلل يدعونا إلى 
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سبحانو كتعالى كمن ثم نفر إليو كلسوؼ نسمع إف بآذاننا أك ببالائرنا قولو تعالىهلل لبيك. بهذا 
ذه المعنى ننتهي كنتحرر من ىذه الثنائية التي ابتلينا بها في ىذا العالرن كلما تحرر أسبلفنا من ى
الثنائية ككاف إيمانهم العقبلني متناغمان كمنسجمان مع سلوكهم في الدنيا مع الخير كالشرن مع 

المن  كالمحن أكرمهم اهلل كرد عنهم غوائل المعتدين كفت  أماـ نوافذ الفتوحات يمينان كشماالنن 
أف نجتثها من ىذا شرقان كغربان. عباد اهلل اذكركا التاريخ كادرسوه كعودا إلى العبرة التي ينبغي 

التاريخ األغرن تاريخنا العربي اإلسبلمي المبين. أذكركم بمثاؿ كاحدن كما أكثر األمثلة التي على 
ىذه الشاكلةن محمد الفات  كاحد من أبرز خلفاء بني عثمافن الخلفاء العثمانيين كىو الذم فت  

طينية فلنعم األمير أميرىا كلنعم اهلل على يديو القسطنطينية مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل لتفتحن القسطن
الجيش ذلك الجيشن كيف فتحها؟ لم يعاف من ىذه الثنائية التي نعاني منهان جن د كل الوسائل 
كاألسباب المادية علمان منو بأف اهلل استخدمها إذان ينبغي أف يكوف أديبان مع اهلل فيستخدمهان 

انها كشرحها كلما استنفد ذلك كلو كقاـ استخدـ كل الوسائل كاألسباب التي يضيع الوقت عن بي
بكل ما قد أمره اهلل بو من تجنيد الوسائل المادية اتجو إلى باب اهلل يطرقو بذؿو كمسكنة كضراعة 
كافتقارن دخل عليو ياكىرىهين خادمو أك مستشارهن في جن  الليلة الحساسة ليلة الفت  كإذا ىو في 

م فاصل يمرغ رأسو كجبينو في تراب األرض كىو خبائو ساجد ليس بين جبهتو كتراب األرض أ
يجأر إلى اهلل بالشكولن يجأر إلى اهلل عز كجل يستنػزؿ نالرهن يناديو لقد نفذت أمرؾ يا موالم 
جندتي كل الوسائل التي استخدمتىها كأمرتني باستخدامها كلكن أعلم أف الفت  بيدؾ كأف النالر 

األمر. كقف الياكىري كقفة العسكرم أماـ القائد ينتظر  أنت ربو كاألمر كلو إليكن بيد الخلع كبيدؾ
فراغو من صبلتو كسجوده. بهذا فت  اهلل عز كجل على ذلك الرعيل القسطنطينيةن أمراف اثناف 
التعامل مع األسبابن كىو في الظاىر مع األسباب كفي الباطن تعامل مع المسبب كلجوء إلى 

كانوا معو في ىذا ككل الذين كانوا معو في ذلك الفت     اهللن التجأ إلى اهلل عز كجل كجنده كلهم
كلهم كانوا ألسن التجاء إلى اهلل عز كجلن ما أشبو الليلة بالبارحةن العدك يتربه بنا كاالبتبلءات 
تطوؼ بنا عن يمين كشماؿ كامتحاف اهلل عز كجل يقوؿ لنا ماذا ستالنعوفن ىل تنفذكف أمر اهلل 

لكم منو نذير مبين  إذان ستجدكف معجزات النالر كالتوفيع أـ إنكم  القائلهلل }ففركا إلى اهلل إني
ستتعاملوف مع األسباب كتنسوف المسببن ستتعاملوف مع المظاىر الدنيوية كتنسوف من بيده 
الخلع كاألمر؟ أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل عقولنا المؤمنة باهلل متفقة مع سلوكنا الذم 

كأسألو سبحانو أف ينػزؿ علينا نالره كتأييده كتوفيقو بعد تجنيد األسباب يتعامل مع الدنيا كالحياة 
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كالوسائل المادية كلها بل قبلها أيضان بالدؽ االلتجاء إلى اهللن بالدؽ التعامل مع اهللن بالدؽ 
االستقامة على دين اهلل سبحانو كتعالى إذان سنجد أف مالائبنا قد طويت عنا كلسوؼ نجد أف 

 أرضنا ستنبت كأف نعمنا ستزداد أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمسماءنا ستمطر كأف 
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 ٠ٕبكْٚ ثبٌؼٛكح اٌٝ فٍَط١ٓ ٕٚٔبكٞ ثبٌؼٛكح اٌٝ ٠ضوة؟!!

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
خٍّرى مثل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  ليس من دأبي أف أيسى 

ىذا المنبر في مثل ىذا المقاـ لمعالجة المشكبلت السياسية مهما كانتن كلكن عندما تجدُّ 
ـي فيها الدين للسياسة في طريقة من المزج شائنة فبلبد أف ننتالر في مثل  حوادث ييسىخ ري كييٍستىٍخدى

ستخدمو كأف تقوده الموقف للدين الحع كالبد أف نحرر الدين الحع من السياسة التي تريد أف ت
لالالحهان كاهلل المستعاف أف يجعل أعمالنا كأقوالنا كلها خالالة لوجهون في لقاء ضم طائفة من 

رؤساء كملوؾ العالم العربي في أمريكا تحت قيادة كتبريك كلي أمرىا الراحل تحت عنواف حوارات 
ارة في ذلك اللقاءن قاـ األدياف قاـ فتكلم رئيس الكياف اإلسرائيلي الذم كاف يتبوأ مكاف الالد

فقاؿ إف كاف ىنالك من ينادم بضركرة العودة إلى فلسطين فلننا بدكرنا ننادم بضركرة العودة إلى 
يثربن أم إلى المدينة المنورةن كنظران إلى أف رئيس الكياف اإلسرائيلي لم يجد من يجيبو على 

دب كاللياقة إذان البد أف نجيب جرأتو ىذه التي تجاكزت حدكد العدالة كالحع كتجاكزت حدكد األ
عن أكلئك الرؤساء كالملوؾ الذين تقاصركا أك جبنوا في اإلجابة عن ىذا الكبلـ الذم تجاكز 

أقالى حدكد اللياقةن نقوؿ إف عدالة اإلسبلـ رحبت بالقبائل اليهودية التي كانت تقيم في المدينة 
قامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على المنورة في ظل الدكلة اإلسبلمية الفتية التي أعلنها كأ

أساس من التعايش كالتعاكف كالمساكاة التامةن كلقد استالدر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 نذاؾ كثيقة تتألف مما يقارب تسعين بندانن كىي تلك التي تسمى في المالطل  الحديث اليـو 

ىذه الحقيقة التي أقولها لكمن جاء فيها الدستورن نه فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على 
ما نالوهلل يهود بني عوؼ أمة مع المسلمينن لليهود دينهم كللمسلمين دينهم إال من ظلم كأثم فلنو 
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ال يوًتغي إال نفسون أم ال يهلك إال نفسون البند الذم يليوهلل على اليهود نفقتهم كعلى المسلمين 
حاربهمن ىكذا أعلنت عدالة اإلسبلـ كىكذا  نفقتهم كعلى أىل ىذه الالحيفة النالر على من

ترجم اإلسبلـ ىذه العدالة إلى كاقعن فما الذم حدث بعد ذلك؟ الذم حدث أف الخيانة ىي التي 
قذفت باليهود خارج المدينة المنورةن ال بل إنها سلسلة الغدر كالخيانة التي لم تقف عند حد ىي 

لذم اقتضى ذلك ميثاؽ العدالة الذم نه عليو بياف التي أخرجت اليهود من المدينة المنورةن بل ا
اإلسبلـ كالذم نطع كاستكتبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن إليكم بعض النماذج من 

ىذه الخيانة الفاقعة التي تشمئز منها اإلنسانية في أم عالر عاشت كإلى أم مذىب من 
م إلى حي يهود بني النضير ليطلب منهم المذاىب انتمتن خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل

معونة لتقديم الدية لقتيلين قيًتبل خطأن من بني كبلب طبقان لما تنه عليو الوثيقة أك الدستور الذم 
ثٍػتيكم عنون كلما توس  ى بيوتات بني النضير كطلب منهم برفع تقديم المعونة التي تمكنهم قالوا  حد 

في ظل منػزؿو من منازلهم كبدالن من أف يأتوا إليو بالعوف تراكضوا  نفعل يا أبا القاسمن كتركوه كاقفان 
فيما بينهم كاتفقوا على قتلو في فرصة سانحة ما مثلهان كقاؿ أحدىم سأعلوا فوؽ ىذا المنػزؿ 

الذم يقف محمد في ظلو كلسوؼ أطرح عليو صخرة تميتو كننتهي من أمرهن كلكن الوحي الرباني 
عليو كسلم فتسلل من ذلك المكاف عائدان مع صحبو إلى المدينةن كلما أخبر المالطفى صلى اهلل 

سألو أصحابو عن ذلك قاؿ بيت بنو النضير بسوء كغدر كأنبأني اهلل عز كجل بذلكن فهذه كاحدة 
من صور الغدر بل الخيانة التي غدت مضرب مثل في العالم كلون كإليكم ىذا النموذج الثانين في 

جتمعت أحزاب المشركين بتخطي  من اليهود أنفسهمن عندما أحدؽ غزكة األحزابن عندما ا
المشركوف بأحزابهم المختلفة بالمدينة المنورة كأحاطوا بها كلحاطة السوار بالمعالم كخرج 
المسلموف كلهم ليواجهوا ىذا العدكاف الذم أطبع عليهم من كل الجهات كليس بينهم كبين 

ني قريظة يعيشوف  نذاؾ  منين سالمين يتعايشوف مع أكلئك المشركين إال الخندؽ كاف يهود ب
المسلمين في مستولن كاحدو من الندية ال يدفعوف جزية كال غرامةن لهم ما للمسلمين كعليهم ما 
على المسلمينن في تلك الساعة الحرجة كالمسلموف كلهم تركوا بيوتاتهم ليستقبلوا ىذا العدكاف 

ب بن أسد القرظي سيد بني قريظة في قومو اليهودن الذم أحاط بهم من كل الجوانب يعلن كع
يعلن نقض العهدن يعلن الخيانةن يعلن تمزيع ىذا االتفاؽ كيعلن الحرب من داخل المدينة المنورة 
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابون بلغ الخبر رسوؿ اهللن ما صدؽن ال ييالىد ؽ! أناس 

ية كالمكانةن في ظل من األساس اإلنسانين ليس في يعيشوف في ظل ظليل من األمن كالحر 



  

 ~253 ~ 
 

حياتهم أم معنى من معاني الدكنية كال التبعيةن فيم يعلنوف ىذه الحرب في أحلك الساعات كفي 
أحرج األكقات! لماذا! إنو الحقد كال شيء غير الحقدن كبعث رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من 

ألمر ييٍذًىلي اإلنسانية تمامان كما أذىل رسوؿى اهلل صلى يأتيو الخبر الحع كإذا باألمر حقيقةن كإذا ا
اهلل عليو كعلى  لو كسلمن فهذا نموذج  خر يا عباد اهلل من ىذه الخيانة الفاقعة الغادرة التي 
قذفت باليهود  نذاؾ إلى خارج المدينة المنورةن فلف كانت لليهود اإلسرائيليين اليـو تػىٍريىة كإف  

اف لهم حع يريدكف أف يحاكموا بو فليخاصموا الخيانة التي ىي المسؤكلة كانت لهم دعاية كإف ك
عن إخراجهم من المدينة المنورةن إذا كاف لهم خالم يريدكف أف يحاكموه في خركجهم من 

المدينة المنورة فليحاكموا غدرىم كليحاكموا خيانتهم كإنو لطبع قديم متجدد في ىذه الطغمة من 
ون على أف الماليبة يا عباد اهلل ال تكمن في كلمات أفرغتها ىذه الناس عرؼ ذلك التاريخ كل

الطبيعة على لساف رئيس الكياف اإلسرائيلين ليست ىذه ىي الماليبة التي نقوؿ عنها شنشنة 
أعرفها من أخزمي كلكن الماليبة أف تواجو كلماتو ىذه جدران صامتةن ال تعي كال تسمعن الماليبة  

ك الذين تجرأ ىذا الوق  كقاؿ ما قاؿ أمامهمن أال يوجد فيهم من كل الماليبة أال يوجد في أكلئ
يقوؿ ىذا الكبلـن من يقوؿ لهم إف الذم بوسعكم أف ترفعوا دعواكم عليو إنما ىو غدركمن إنما 
ىو خيانتكمن كلكن أحدان لم يواجهو بشيءن كبياف اهلل سبحانو كتعالى الخالد المخلد يتكرر على 

لببلء الذم كاجو المسلمين من خارج المدينة ثم تفجر عليهم من داخل أسماعنا يالور لنا ىذا ا
ًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبالىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٍلحىنىاجً  رى المدينة }ًإٍذ جىاءيككيٍم ًمٍن فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كى

[ن كالذم ُُ-َُنيوفى كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًديدان  ]األحزابهللكىتىظينُّوفى بًالل ًو الظُّنيونىان ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤمً 
أريد أف أقولو أيها اإلخوة  مبلن أف نقطف جميعان من ىذا الحديث العبرة كالدرس اللذين ينبغي أف 
نستفيد منهما في مشكبلتنا المتجددة اليـو ىو أف ىذا العدكاف الذم أحاط بالمدينة المنورة من 

نب ىذا الغدر القذر الذم تفجر من داخل المدينة المنورة كل ذلك لم يياًلٍب خارجها إلى جا
المسلمين بأم رشاشو من أذلن أك ذؿ أك ىوافن كأنتم تعلموف النالر الذم قػىي ضىوي اهلل عز كجل 

للمسلمين يـو الخندؽن يـو غزكة األحزابن ال الحرب الخارجية استطاعت أف تناؿ من 
غدر الداخلي استطاع أيضان أف يناؿ ىو ااخر من المسلمين مناالنن كيف المسلمين مناالن كال ال

ذلك؟ إنما كاف ذلك بنالر من اهلل عز كجل تنػزؿ عليهم من علون إنما كاف ذلك بتأييدو من اهلل عز 
كجل كف ى اهلل عز كجل بو كعده الذم قطعو لرسولو كألصحابو الذين من حولون كلكن ماذا كاف 

ىذا ما ينبغي أف نعلمون كاف ثمن ىذا النالر بعد اإلعداد الذم البد منون ثمن ذلك النالر؟ 
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كحسبكم من مظاىر ىذا اإلعداد حفر المسلمين للخندؽن الكلن كفي مقدمتهم رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم يؤدم ىذا الواجب المادمن ىذا اإلعداد المادم كلكن الثمن من كراء ذلك ىو 

صدؽ التعامل مع اهللن صدؽ البيعة هلل عز كجلن إعبلف العبودية هلل صدؽ االلتجاء إلى اهللن 
سبحانو كتعالى ال بألفاظ تقليدية متكررة تعو دى عليها اللساف كلكن بسلوؾ كبقلب مفعم بتعظيم اهلل 
عز كجل كتعظيم حرماتو كالتمسك بمبادئون ماذا فعلت خيانة اليهودن يهود بني قريظة؟ ما فعلت 

غدر بني النضير الذين خططوا لقتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن طريع  شيئانن ما فعل
صخرة يلقونها عليو من علون ما فعل كل ذلك شيئان ألف ربك بالمرصادن ألف اهلل سبحانو كتعاؿ 

ًإٍف يىٍخذيٍلكي  ٍن ذىا كليُّ كل من انتالر لدين اهلل عز كجلهلل }ًإٍف يػىٍناليرٍكيمي الل وي فىبل غىاًلبى لىكيٍم كى ٍم فىمى
[ن كاف ذلك كاجبانن لعل َُٔال ًذم يػىٍناليريكيٍم ًمٍن بػىٍعًدًه كىعىلىى الل ًو فػىٍليىتػىوىك ًل اٍلميٍؤًمنيوفى  ] ؿ عمرافهلل

المسلمين جميعان كقعوا في إثم عدـ القياـ بو عندما نطع ذلك اإلنساف رئيس الكياف اإلسرائيلي 
وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فرضه كفائي كاف علي  أف بما نطع بو يطلب العودة إلى مدينة رس

أرفعو عن كاىلنا ككاىل األمة اإلسبلمية كلها بهذه اإلجابة التي أسأؿ اهلل أف تبلغ مشارؽ األرض 
 كمغاربهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم

بنا لك الحمد كما الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ر 
ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كسلم كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
ليس من دأبي أف أيسىخٍّرى مثل   المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل

كانتن كلكن عندما تجدُّ   ىذا المنبر في مثل ىذا المقاـ لمعالجة المشكبلت السياسية مهما
ـي فيها الدين للسياسة في طريقة من المزج شائنة فبلبد أف ننتالر في مثل  حوادث ييسىخ ري كييٍستىٍخدى
الموقف للدين الحع كالبد أف نحرر الدين الحع من السياسة التي تريد أف تستخدمو كأف تقوده 

ا خالالة لوجهون في لقاء ضم طائفة من لالالحهان كاهلل المستعاف أف يجعل أعمالنا كأقوالنا كله
رؤساء كملوؾ العالم العربي في أمريكا تحت قيادة كتبريك كلي أمرىا الراحل تحت عنواف حوارات 
األدياف قاـ فتكلم رئيس الكياف اإلسرائيلي الذم كاف يتبوأ مكاف الالدارة في ذلك اللقاءن قاـ 

لسطين فلننا بدكرنا ننادم بضركرة العودة إلى فقاؿ إف كاف ىنالك من ينادم بضركرة العودة إلى ف
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يثربن أم إلى المدينة المنورةن كنظران إلى أف رئيس الكياف اإلسرائيلي لم يجد من يجيبو على 
جرأتو ىذه التي تجاكزت حدكد العدالة كالحع كتجاكزت حدكد األدب كاللياقة إذان البد أف نجيب 

أك جبنوا في اإلجابة عن ىذا الكبلـ الذم تجاكز عن أكلئك الرؤساء كالملوؾ الذين تقاصركا 
أقالى حدكد اللياقةن نقوؿ إف عدالة اإلسبلـ رحبت بالقبائل اليهودية التي كانت تقيم في المدينة 
المنورة في ظل الدكلة اإلسبلمية الفتية التي أعلنها كأقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على 

اكاة التامةن كلقد استالدر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أساس من التعايش كالتعاكف كالمس
 نذاؾ كثيقة تتألف مما يقارب تسعين بندانن كىي تلك التي تسمى في المالطل  الحديث اليـو 
الدستورن نه فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ىذه الحقيقة التي أقولها لكمن جاء فيها 

سلمينن لليهود دينهم كللمسلمين دينهم إال من ظلم كأثم فلنو ما نالوهلل يهود بني عوؼ أمة مع الم
ال يوًتغي إال نفسون أم ال يهلك إال نفسون البند الذم يليوهلل على اليهود نفقتهم كعلى المسلمين 
نفقتهم كعلى أىل ىذه الالحيفة النالر على من حاربهمن ىكذا أعلنت عدالة اإلسبلـ كىكذا 

كاقعن فما الذم حدث بعد ذلك؟ الذم حدث أف الخيانة ىي التي ترجم اإلسبلـ ىذه العدالة إلى 
قذفت باليهود خارج المدينة المنورةن ال بل إنها سلسلة الغدر كالخيانة التي لم تقف عند حد ىي 
التي أخرجت اليهود من المدينة المنورةن بل الذم اقتضى ذلك ميثاؽ العدالة الذم نه عليو بياف 

تبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن إليكم بعض النماذج من اإلسبلـ كالذم نطع كاستك
ىذه الخيانة الفاقعة التي تشمئز منها اإلنسانية في أم عالر عاشت كإلى أم مذىب من 

المذاىب انتمتن خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى حي يهود بني النضير ليطلب منهم 
خطأن من بني كبلب طبقان لما تنه عليو الوثيقة أك الدستور الذم  معونة لتقديم الدية لقتيلين قيًتبل

ثٍػتيكم عنون كلما توس  ى بيوتات بني النضير كطلب منهم برفع تقديم المعونة التي تمكنهم قالوا  حد 
نفعل يا أبا القاسمن كتركوه كاقفان في ظل منػزؿو من منازلهم كبدالن من أف يأتوا إليو بالعوف تراكضوا 

بينهم كاتفقوا على قتلو في فرصة سانحة ما مثلهان كقاؿ أحدىم سأعلوا فوؽ ىذا المنػزؿ  فيما
الذم يقف محمد في ظلو كلسوؼ أطرح عليو صخرة تميتو كننتهي من أمرهن كلكن الوحي الرباني 
أخبر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم فتسلل من ذلك المكاف عائدان مع صحبو إلى المدينةن كلما 

صحابو عن ذلك قاؿ بيت بنو النضير بسوء كغدر كأنبأني اهلل عز كجل بذلكن فهذه كاحدة سألو أ
من صور الغدر بل الخيانة التي غدت مضرب مثل في العالم كلون كإليكم ىذا النموذج الثانين في 

غزكة األحزابن عندما اجتمعت أحزاب المشركين بتخطي  من اليهود أنفسهمن عندما أحدؽ 
زابهم المختلفة بالمدينة المنورة كأحاطوا بها كلحاطة السوار بالمعالم كخرج المشركوف بأح

المسلموف كلهم ليواجهوا ىذا العدكاف الذم أطبع عليهم من كل الجهات كليس بينهم كبين 
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أكلئك المشركين إال الخندؽ كاف يهود بني قريظة يعيشوف  نذاؾ  منين سالمين يتعايشوف مع 
دو من الندية ال يدفعوف جزية كال غرامةن لهم ما للمسلمين كعليهم ما المسلمين في مستولن كاح

على المسلمينن في تلك الساعة الحرجة كالمسلموف كلهم تركوا بيوتاتهم ليستقبلوا ىذا العدكاف 
الذم أحاط بهم من كل الجوانب يعلن كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة في قومو اليهودن 

خيانةن يعلن تمزيع ىذا االتفاؽ كيعلن الحرب من داخل المدينة المنورة يعلن نقض العهدن يعلن ال
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابون بلغ الخبر رسوؿ اهللن ما صدؽن ال ييالىد ؽ! أناس 

يعيشوف في ظل ظليل من األمن كالحرية كالمكانةن في ظل من األساس اإلنسانين ليس في 
الدكنية كال التبعيةن فيم يعلنوف ىذه الحرب في أحلك الساعات كفي  حياتهم أم معنى من معاني

أحرج األكقات! لماذا! إنو الحقد كال شيء غير الحقدن كبعث رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من 
يأتيو الخبر الحع كإذا باألمر حقيقةن كإذا األمر ييٍذًىلي اإلنسانية تمامان كما أذىل رسوؿى اهلل صلى 

 لو كسلمن فهذا نموذج  خر يا عباد اهلل من ىذه الخيانة الفاقعة الغادرة التي  اهلل عليو كعلى
قذفت باليهود  نذاؾ إلى خارج المدينة المنورةن فلف كانت لليهود اإلسرائيليين اليـو تػىٍريىة كإف  

كانت لهم دعاية كإف كاف لهم حع يريدكف أف يحاكموا بو فليخاصموا الخيانة التي ىي المسؤكلة 
إخراجهم من المدينة المنورةن إذا كاف لهم خالم يريدكف أف يحاكموه في خركجهم من عن 

المدينة المنورة فليحاكموا غدرىم كليحاكموا خيانتهم كإنو لطبع قديم متجدد في ىذه الطغمة من 
الناس عرؼ ذلك التاريخ كلون على أف الماليبة يا عباد اهلل ال تكمن في كلمات أفرغتها ىذه 

لى لساف رئيس الكياف اإلسرائيلين ليست ىذه ىي الماليبة التي نقوؿ عنها شنشنة الطبيعة ع
أعرفها من أخزمي كلكن الماليبة أف تواجو كلماتو ىذه جدران صامتةن ال تعي كال تسمعن الماليبة  
كل الماليبة أال يوجد في أكلئك الذين تجرأ ىذا الوق  كقاؿ ما قاؿ أمامهمن أال يوجد فيهم من 

الكبلـن من يقوؿ لهم إف الذم بوسعكم أف ترفعوا دعواكم عليو إنما ىو غدركمن إنما يقوؿ ىذا 
ىو خيانتكمن كلكن أحدان لم يواجهو بشيءن كبياف اهلل سبحانو كتعالى الخالد المخلد يتكرر على 
أسماعنا يالور لنا ىذا الببلء الذم كاجو المسلمين من خارج المدينة ثم تفجر عليهم من داخل 

ًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبالىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٍلحىنىاًجرى المدين ة }ًإٍذ جىاءيككيٍم ًمٍن فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كى
[ن كالذم ُُ-َُ]األحزابهلل  كىتىظينُّوفى بًالل ًو الظُّنيونىان ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًديدان 

أف أقولو أيها اإلخوة  مبلن أف نقطف جميعان من ىذا الحديث العبرة كالدرس اللذين ينبغي أف أريد 
نستفيد منهما في مشكبلتنا المتجددة اليـو ىو أف ىذا العدكاف الذم أحاط بالمدينة المنورة من 
 خارجها إلى جانب ىذا الغدر القذر الذم تفجر من داخل المدينة المنورة كل ذلك لم يياًلبٍ 
المسلمين بأم رشاشو من أذلن أك ذؿ أك ىوافن كأنتم تعلموف النالر الذم قػىي ضىوي اهلل عز كجل 
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للمسلمين يـو الخندؽن يـو غزكة األحزابن ال الحرب الخارجية استطاعت أف تناؿ من 
المسلمين مناالن كال الغدر الداخلي استطاع أيضان أف يناؿ ىو ااخر من المسلمين مناالنن كيف 

؟ إنما كاف ذلك بنالر من اهلل عز كجل تنػزؿ عليهم من علون إنما كاف ذلك بتأييدو من اهلل عز ذلك
كجل كف ى اهلل عز كجل بو كعده الذم قطعو لرسولو كألصحابو الذين من حولون كلكن ماذا كاف 
ثمن ذلك النالر؟ ىذا ما ينبغي أف نعلمون كاف ثمن ىذا النالر بعد اإلعداد الذم البد منون 

حسبكم من مظاىر ىذا اإلعداد حفر المسلمين للخندؽن الكلن كفي مقدمتهم رسوؿ اهلل صلى ك 
اهلل عليو كسلم يؤدم ىذا الواجب المادمن ىذا اإلعداد المادم كلكن الثمن من كراء ذلك ىو 
صدؽ االلتجاء إلى اهللن صدؽ التعامل مع اهللن صدؽ البيعة هلل عز كجلن إعبلف العبودية هلل 

كتعالى ال بألفاظ تقليدية متكررة تعو دى عليها اللساف كلكن بسلوؾ كبقلب مفعم بتعظيم اهلل  سبحانو
عز كجل كتعظيم حرماتو كالتمسك بمبادئون ماذا فعلت خيانة اليهودن يهود بني قريظة؟ ما فعلت 

 شيئانن ما فعل غدر بني النضير الذين خططوا لقتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن طريع
صخرة يلقونها عليو من علون ما فعل كل ذلك شيئان ألف ربك بالمرصادن ألف اهلل سبحانو كتعاؿ 
ٍن ذىا  ًإٍف يىٍخذيٍلكيٍم فىمى كليُّ كل من انتالر لدين اهلل عز كجلهلل }ًإٍف يػىٍناليرٍكيمي الل وي فىبل غىاًلبى لىكيٍم كى

[ن كاف ذلك كاجبانن لعل َُٔ] ؿ عمرافهلل  يىتػىوىك ًل اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذم يػىٍناليريكيٍم ًمٍن بػىٍعًدًه كىعىلىى الل ًو فػىلٍ 
المسلمين جميعان كقعوا في إثم عدـ القياـ بو عندما نطع ذلك اإلنساف رئيس الكياف اإلسرائيلي 
بما نطع بو يطلب العودة إلى مدينة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فرضه كفائي كاف علي  أف 

كاىل األمة اإلسبلمية كلها بهذه اإلجابة التي أسأؿ اهلل أف تبلغ مشارؽ األرض أرفعو عن كاىلنا ك 
 كمغاربهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 اٌضٕبئ١خ ِشىٍخ اٌؼظو...رشق١ظٙب ٚػالعٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

يـو جل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  مشكلة يعاني منها ال
المسلمين في مختلف ببلدنا العربية كاإلسبلميةن إنها مشكلة الثنائية في السلوؾ كفي الفكرن 

الواحد من المسلمين اليـو في إيمانو العقبلني مسلم كامل مؤمن باهلل كرسولون مؤمن باهلل ككتابو 
اف يناف  كيجادؿ كاليـو ااخر كتوابع ذلك كلون كلربما ناف  كجادؿ عن ىذه الحقائع أكثر مما ك

عنها السلف الالال  الذين خىلىوا من قبلن حتى إذا نظرت إلى كاقعو السلوكي كجدتو شاردان إال 
فيما ندر عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن كجدتو في معامبلتو المختلفة مع ااخرين يجن  إلى 

ب كأف مالالحو الشخالية كإف اقتضى ذلك أف يكيد إلخوانو كأف يغش كأف يخدع كأف يكذ
يمارمن كىو اإلنساف الذم إذا ناقشتو في دالئل كجود اهلل ككحدانيتو كتوابع ذلك ظهر لك منو 

إنساف فىذٌّ في علومو االعتقاديةن فىذٌّ في دفاعو عن الحع كدفاعو عن اإلسبلـن ىذه الثنائية يا عباد 
مية السيما في عالر اهلل ىي مشكلة ىذا العالرن كلعلها لم تكن موجودة في سالف األزماف اإلسبل

السلف كلربما في العالور التي تلت ذلك أيضانن فما سبب ىذه الثنائية؟ ىذا االزدكاج كالتخالف 
بين الفكر الذم يحتضن اإلسبلـ كبين السلوؾ الذم ينأل عن ضواب  اإلسبلـ كعن أخبلقيات 

لبن العقل من اليسير اإلسبلـ كأكامره؟ سبب ذلك يا عباد اهلل االختبلؼ الذم يتم بين العقل كالق
جدان أف يحتضن حقائع اإليماف ألنو ال يمكن أف يفارؽ الحقائع العلميةن العقل ال يمكن أف 

يختلف معك في أف الواحد زائد كاحد يساكم اثنينن كالعقل ىو المالباح الذم ينير الطريع أماـ 
د الذم يورث صاحبو صاحبو كيبين لو المنهج السديد كالفرؽ بينو كبين المنهج الملتوم البعي

الشقاء كالتيو كالضبلؿن أما القلب فهو مخزف الوقود في حياة اإلنسافن كالوقود الذم يحرؾ 
اإلنساف ليست قناعاتو العقلية كإنما الوقود الذم يحرؾ اإلنساف الحب المهيمن على القلبن 

و الذم يقود العواطف المهيمنة على جوانب الفؤادن ىذه العواطفن ىذا الحبن ىذا التعلع ى
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اإلنسافن كعندما يختلف العقلن كىو المالباح الذم يضيء الطريع أماـ صاحبون مع القلب الذم 
ىو مركز لوقود العواطف فلف الغىلىبىةى إنما تكوف للقلب كال تكوف الغىلىبىةي للعقلن أنا مؤمن باهلل إيمانان 

ب الذات كالتعلع بالدنيان القلب عقليان نعم كلكن قلبي المحشو بالرغائب كالشهوات كاألىواء كح
ىو الذم البد أف يقودنين كلقد ذكرت لكم فيما أحسب مثاالن يجسد ىذا المعنىن إنو مالباح 
السيارةن إنو يضيء لك الطريع كيبين لك الطريع المعبد كالطريع الذم فيو أخاديد كحفر كلكن 

لوقود الذم في داخلهان ىذه المركبة ال تستطيع بمالباحها أف تتحرؾ إنما الذم يحركها ا
كاإلنساف مثل ىذه المركبة يا عباد اهللن أما العقل فمالباح فق  كأما القلب فهو مخزف الوقود 
فانظر إالـ يتجو ىذا الوقود الذم في قلبكن إالـ يتجو الحب المهيمن على فؤادؾن في أكثر 

شهواتنان إلى رغائبنا الذاتيةن كمن األحياف تكوف عواطفنا القلبية متجهة إلى أىوائنان إلى دنيانان إلى 
ن يستأذف العقلي القلبى ليغرس فيو شتبلن أك نواةن من  ىنا تنبثع الثنائية في حياة أكثر المسلمين اليـو
محبة اهللن من مراقبة اهللن كيبحث العقل كيبحث كيبحث فبل يجد في قلب صاحبو أم متسعن 

احبو عن متسع إلببلغو الرسالة الربانية التي يرتد العقل خائبانن يبحث العقل في جوانب قلب ص
يقوؿ فيها المولى عز كجل بأسلوب رقيع من العتب كالتحببهلل }أىلىٍم يىٍأًف ًلل ًذينى  مىنيوا أىٍف تىٍخشىعى 

ال ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىبٍ  لي فىطىاؿى عىلىٍيًهمي اأٍلىمىدي قػيليوبػيهيٍم ًلذًٍكًر الل ًو كىمىا نػىزىؿى ًمنى اٍلحىعٍّ كىال يىكيونيوا كى
هيٍم فىاًسقيوفى{ ]الحديدهلل ًثيره ًمنػٍ [  كلكن العقل إذ يحاكؿ أف يبلغ القلبى ىذه ُٔفػىقىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىكى

الرسالة ال يجد في القلب متسعان ألف القلب مشغوؿ بدنياهن ألف القلب مشغوؿ بمحابو المتمثلة 
لذاتيةن كمن ىنا تنظر إلى ىذا اإلنساف إذ يتحدث عن في الشهواتن في األىواءن المالال  ا

اإلسبلـ بلسانو تجده ذا لساف زىًلعن تجده ذا فكر إسبلمي مستنيرن فلذا نظرت إلى سلوكو في 
المجتمع رأيتو ال يبالي أف يكذبن ال يبالي أف يخدعن ال يبالي أف يغشن ككلكم يعلم نماذج كثيرة 

ا ال ًذينى  مىنيوا ًلمى تػىقيوليوفى مىا ال من ىذا الذم أقوؿن ىذا المعنى كم  ككم يحذرنا منو بياف اهلل }يىا أىيػُّهى
بػيرى مىٍقتان ًعٍندى الل ًو أىٍف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى{ ]الالفهلل ن كانظركا يا عباد اهلل إلى قالة  ّ-ِتػىٍفعىليوفىنكى
ن ىذا الذم ذىب جيلُّ المفسرين إلى ىذا الذم ضرب لنا بياف اهلل مثبلن بو ليجسد لنا ىذه الثنائية

أنو بلعاـ بن باعوراءن يخبرنا اهلل عز كجل أنو قد متعو بعلـو كثيرة شتىن علوـو تتعلع بالمزيد 
كالمزيد من دالئل كجود اهللن من دالئل عبودية اإلنساف هللن من دالئل المالير الذم سيؤكؿ إليو 

 تاه اهلل لكن ذلك كلو حشو العقلن كالعقل   اإلنساف كالذم سيقف فيو بين يدم اهللن كل ذلك
كما قلت لكم مالباحن لم يستفد من ذلك كلو ألنو أخلد إلى األرضن كانظركا إلى ىذا التعبير 
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القر نين كيف أخلد كبماذا أخلد؟ أخلد إلى األرض ماؿى إلى الدنيان ماؿى إلى شهواتهان أىوائهان 
يها بعقلو؟! ال ماؿى إليها بعواطفون بقلبون بهذا الوقود مبلذىان إلى مالالحو اانية الشخاليةن ماؿ إل

هىا  نىاهي  يىاتًنىا فىاٍنسىلىخى ًمنػٍ الذم أحدثكم عنو فما نفعتو تلك اايات ق  }كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ال ًذم  تػىيػٍ
نىا لىرىفػىٍعنىاهي ًبهىا ثػىليوي   فىأىتٍػبػىعىوي الش ٍيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينىن كىلىٍو ًشئػٍ كىلىًكن وي أىٍخلىدى ًإلىى اأٍلىٍرًض كىاتػ بىعى ىىوىاهي فىمى

ريٍكوي يػىٍلهىٍث ذىًلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً ال ًذينى كىذ بيوا بًآيا تًنىا فىاٍقاليًه كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإٍف تىٍحًمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍ
ن عندما يالب  اإلنساف أسيران لقلبو كيكوف  ُٕٔ-ُٕٓاٍلقىالىهى لىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى{ ]ألعراؼهلل

القلب مركزان للوقود المتجو إلى الشهواتن إلى األىواءن إلى المبلذن إلى الدنيا ماذا عسى أف 
تنفعو اايات البيناتن ماذا عسى أف تنفعو الحقائع كالدقائع العلمية التي كرثها كتعلمها من دين 

ك شيئان كيؤكؿ أمره إلى مثل الكلب إف شبع كارتول يظل لسانو اهلل عز كجل؟ ال لن ينتفع من ذل
يلهث كإف ظًمأ كجاع يظل لسانو على ىذه الحاؿن الطمع مستمر كالتوجو إلى الدنيا التي ال يشبع 

منها مستمرن ىذا مثل يخاطبنا بو اهلل عز كجل لعلنا نعتع أنفسنا من ىذه الثنائية لعلنا نتحرر 
دما يكوف مخزنان لوقود األىواء كالشهوات المختلفةن كااف لعلكم أنفسنا من أسر القلب عن

تسألوف يا عباد اهلل فكيف السبيل إلى أف نتحرر من ىذا األسر الذم يقالينا عن العقل كيحجبنا 
عن دالئلو كبراىينو؟ سبيل ذلك شيء يسيرن كربما كاف عسيران كلكنو يسير على من يس رىهي اهلل عز 

أف تقتحم قلبك الذم حيًشيى باألىواء المخلتفةن أف تقتحمو بذكر اهلل عز كجل لون سبيل ذلك 
كجلن كأنا لست أعني في ىذا المقاـ الذكر اللساني أك الذكر المتمثل في فرقعة السبحة في اليد 

كىديكفى  كإنما أعني بالذكر التذكر كما حدثنا اهلل عز كجلهلل }كىاذٍكيٍر رىب كى ًفي نػىٍفًسكى تىضىرُّعان كىًخيفىةن 
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاٍاصىاًؿ كىال تىكيٍن ًمنى اٍلغىاًفًلينى{ ]ألعراؼهلل ن ذكرؾ اهللى عز كجل  َِٓاٍلجى

يحرؽ كل ما تجمع في الفؤاد من مظاىر الدنيا كأىوائها التي جعلتك تخلد إلى األرض كما قاؿ 
للمولى عز كجل كمن ثم البد أف يطرد حب اهلل عز كجلن ذكرؾ اهلل عز كجل يفجر حبان في قلبك 

اهلل في قلبك محبة سائر األغيارن لم أجد أيها اإلخوة إنسانان يداـك لسانو كقلبو على ذكر اهلل عز 
كجل كلم يتمتع بنعيم الحب هلل أبدانن كيفن كيف يكوف ذكرؾ هلل عز كجل؟ أيكوف ذلك بذكر 

خطر في بالك فاهلل بخبلؼ ذلك كلكن ذكرؾ هلل  ذاتو؟ الن ال يمكن لئلنساف أف يتخل ربون كل ما
يعني أف تذكر صفاتون أف تذكر نعمون أف تذكر رحمتو بكن أف تذكر تدبيره لكن أف تذكر حمايتو 

لكن ارب  النعم بالمنعمن إذا جلست إلى المائدة تأكل فاذكر اهلل عز كجل كأنت تنظر إلى 
ذا كضعت اللقمة في فمك تمضغها فاذكر نعمة أصناؼ الطعاـ التي ىيأىا اهلل لك على مائدتكن إ
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اهلل عز كجل إذ أقدرؾ على استساغة ىذا الطعاـ كلم يجعلك تختنع فيون إذا قمت إلى فراشك 
لترقد اذكر نعمة اهلل عز كجل عليك إذ رزقك ىذه اإلجازة التي لو لم يمتعك اهلل عز كجل بها 

قادؾ اذكر نعمة اهلل عز كجل إذ أيقظك لهلكت خبلؿ ثمافو كأربعين ساعةن إذا استيقظت من ر 
بعد رقاد بل أحياؾ بعد موت كقل ما كاف رسولك محمد صلى اهلل عليو كسلم يقولوهلل الحمد هلل 
الذم أحياني بعد ما أماتني كإليو النشورن إذا دخلت الحماـ اذكر النعمة اإللهية المتمثلة في 

تعك بهذه النعمة إالـ كاف يؤكؿ أمرؾن إقالاء ىذه السمـو عن كيانك كتخيل لو أف اهلل لم يم
خرجت إلى الميضئةن تذكر نعمة اهلل المتمثلة في ىذا الماء النمير العجيب السياؿ الذم ليس لو 
لوف كال رائحة كلو أف اهلل لم يمتعك بهذه النعمة لمللت من ذاتك كالشمأزت نفسك من ذاتكن 

م كتدـك على ذلك ال يمكن إال أف يتفجر حب عندما تذكر اهلل بالفاتو ك الئو كترب  النعم بالمنع
اهلل عز كجل بين جوانحك كمن ثم يطرد حبُّ األعلى حب  الدكفن يطرد حبُّ المولى حب  

األغيارن فلذا صفا قلبك من األغيار يالطل  العقل عندئذو مع القلب كيتجهاف معان إلى السير على 
م الثنائية  نذاؾن ىذا ىو العبلج يا عباد اهللن الالراط الذم اختطو لنا ربنا سبحانو كتعالى كتنطو 

تعالوا نعالج قلوبنا التي أصبحت مركزان بل مخزنان لوقود الشهوات كاألىواءن تعالوا نطهر قلوبنا من 
ٍلنىا  ا أىٍرسى ذلك باإلكثار من ذكر اهللن كانظركا كيف يدعونا ربنا إلى ىذا الدكاء بتحبب عجيبهلل }كىمى

ليو كيٍم رىسيوالن ًمنٍ ًفي عىلىٍيكيٍم  يىاتًنىا كىيػيزىكٍّيكيٍم كىيػيعىلٍّميكيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىيػيعىلٍّميكيٍم مىا لىٍم تىكيونيوا كيٍم يػىتػٍ
ن اذكركني بتذكر النعمن بمعرفة العبودية هللن بمعرفة  ُِٓتػىٍعلىميوفىن فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍم{ ]البقرةهلل

فن أذكركم بالمغفرةن أذكركم بالرحمةن أذكركم باإلسعادن أسأؿ اهلل صفات الربوبية أذكركم باللط
سبحانو كتعالى أف يجعل قلوبنا عامرة بذكره كأف يطهرىا من كل كصف يباعدنا عن مشاىدتو 

 كمحبتو أؽ

 

 

 

 

 



  

 ~262 ~ 
 

 فطجخ اٌؼ١ل

 

 

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.. اهلل أكبر ما اجتمع 
المسلموف من كل حدب كصوب أماـ بيت اهلل الحراـن اهلل أكبر ما استغفر المستغفركف كتاب 

بر... اهلل أكبر ما التائبوف فأقبل إليهم اهلل بالرحمة كالتوبة كغفرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أك
ارتفعت أصوات التائبين كالمستغفرين كاايبين كالخاشعين في عرفة إلى عناف السماء فتاب عليهم 
اهلل سبحانو كتعالى كجددكا البيعة لو عبيدان صالحين سائرين على نهجو فقبل اهلل عز كجل منهم 

الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في  توبتهم كصف ن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.. سبحاف اهلل ملئ
كل مكافن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.. 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم 
نت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أ

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 
إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

ـو الدين. أما بعد فيا عباد اهلل  في صبيحة ىذا اليـو األغر صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ي
تهب ذكرل أبي األنبياء سيدنا إبراىيم خليل الرحمنن كما من معلمة من معالم الحج إلى بيت اهلل 
العتيع كما من شعيرة من شعائره إال كىي ناطقة بذكرل أبي األنبياء إبراىيم على نبينا كعليو الالبلة 

ي ذلك حكمة باىرةن كلقد كانت الذكريات كال تزاؿ جسران ممتدان بين الماضي كالسبلـن كهلل ف
كالحاضرن بين القديم كالجديدن يتلقى المتأخركف منها دركسان كعبران مما جرل بالسابقين كجديره بنا 

نحن المسلمين يا عباد اهلل أف نوظف ىذه الذكرل التي أحياىا ربنا سبحانو كتعالى من خبلؿ 
ج إلى بيت اهلل الحراـ جدير بنا أف نحتفي بها كأف نتلقى منها دركسان كعبران كسببلن نعالج شعائر الح

ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي  بها مشكبلتنا كأدكاءنا كما أكثرىا. كلنا نقرأ بياف اهلل عز كجل القائلهلل }كى
[ن ىل تأملتم في ىذه ُِْامان ]البقرةهلل من اايةًبكىًلمىاتو فىأىتىم هين  قىاؿى ًإنٍّي جىاًعليكى ًللن اًس ًإمى 

ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي ًبكىًلمىاتو فىأىتىم هين  ن نج   الكلمات التي ابتلى اهللي عز كجل بها نبي و إبراىيم }كى
اهلل في االبتبلء ككاف على مستول ما طلبو منو مواله جل جبللو. بماذا ابتبله اهلل عز كجل؟ ابتبله 
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سبحانو كتعالى أكالن بأف يهجر قومو إلى ببلد الشاـن ترؾ زكجو كترؾ طفلو الالغير في أرض غير 
ذم زرع تاركان أىلو هلل سبحانو كتعالى مستجيبان لما طلبن ابتبله اهلل سبحانو كتعالى بالنمركدن 

كف اهلل سبحانو كتعالىن أرسلو اهلل سبحانو كتعالى إليون حطم االهة المزيفة التي كانت تػيٍعبىدي من د
كاجتمعت محكمة النمركد فحكموا عليو باإلحراؽ بالنار كأكقدت النيراف كما تعلموف يا عباد اهلل 
ككًضعى خليل الرحمن في القاذؼ كجيء بو ليػيٍقذىؼى في نار ملتهبة متالاعدة إلى عناف السماء 

ما إليك فبل؛ كاف إبراىيم  نذاؾ كجاءه جبريل يسألو قائبلن أليست لك حاجة قاؿهلل أما إليك فبل. أ
يتقلب في ساعة من كحدة الشهود ال يرل في الكوف كلو إال المدبر األكحد كىو اهلل عز كجل 
فلما قيًذؼى بو كقد أتم ىذا االبتبلء على خير كجو جاءت محكمة اهلل قائلةهلل }قػيٍلنىا يىا نىاري كيوًني 

[ن }قىاليوا حىرٍّقيوهي كىاٍناليريكا  ًلهىتىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم فىاًعًلينىن قػيٍلنىا يىا ٗٔاءهللبػىٍردان كىسىبلمان عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى  ]االنبي
نىاري كيوًني بػىٍردان كىسىبلمان عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى . عىل مىنىا اهلل يا عباد اهلل أف محكمة اهلل ىي الغالبة كأف حكم 

بنون بفلذة كبده إسماعيلن أمىرىهي بالذب ن كما اهلل دائمان ىو النافذ. ابتبله اهلل عز كجل بعد ذلك با
ىو إال ابتبلء لًييرًيػىنىا اهللن ال لًييرًيىو ن لًييرًيػىنىا اهلل عز كجل كيف تكوف حقيقة العبودية هلل ككيف تكوف 
االستجابة الحقيقية لسلطاف اهلل عز كجل كأمره ككيف ينبغي أف يبرىن من يقوؿ أنا عبد اهللن كيف 

ىن على ذلك بأف يضحي بكل شيء في سبيل ىذا الذم يدعيو كيعلنو. نج  إبراىيم ينبغي أف يبر 
خليل الرحمن في تلك االبتبلءات كلهان كاف عبدان يعلن عن أنو ال يملك شيئان إال عبوديتو هلل 

ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي ًبكى  ًلمىاتو سبحانو كتعالى. تلك ىي الكلمات التي أشار إليها بياف اهلل }كى
[ن فما الدرس الذم ينبغي أف نتلقاه ُِْفىأىتىم هين  قىاؿى ًإنٍّي جىاًعليكى لًلن اًس ًإمىامان ]البقرةهلل من ااية

من ذلك إف في ذرل عرفة أك حوؿ بيت اهلل العتيع أك في أم معلمة من تلك الديار المباركة أك 
س الذم ينبغي أف نتلقاه في صبيحة في أم صقع من أصقاع عالمنا اإلسبلمي ىذان ما ىو الدر 

ىذا اليـو األغر من ىذا الذم ينبئنا بو بياف اهلل؟ إنو التضحية يا عباد اهللن يعلمنا اهلل عز كجل  
كيف ينبغي أف يمارس العبد عبوديتو هللن ال بالدعاكل الكبلميةن ال بالطقوس السلوكية كحدىا بل 

ضحي بكل ما يملك كبكل ما يحب كبكل ما يعتز بو ينبغي أف يعلن عن عبوديتو هلل عز كجل بأف ي
في سبيل محبوبو األكؿن في سبيل عزيزه األقدسن ىذا ما ينبئنا عنو بياف اهلل كيدعونا إليو. كليس 
المطلوب منا يا عباد اهلل إذ نتلقى ىذا الدرس في صبيحة ىذا اليـو من ذكرل أبي األنبياء إبراىيم 

إبراىيمن ليس المطلوب منا أف نستسلم لمن يقذفنا في النارن أف نضحي بمثل ما ضحى بو سيدنا 
ليس المطلوب منا أف نذب  كليدان كال طفبلن كإنما يكفي أف نضحي بحظوظنا الشخاليةن المطلوب 
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منا أف نضحي بمالالحنا اانية الدنيوية كأف نؤثر عليها أمر اهللن ال بل أف نؤثر عليها الماللحة 
باد اهلل أف نضحي بالفاني في سبيل الباقين أف نضحي بحظوظنا الذاىبة الباقية. المطلوب منا يا ع

اايلة كأف نستبقي ما يكوف ضمانة لسعادتنا كسعادة أمتنا. ما ىي االبتبلءات التي يبتلينا اهلل عز 
كجل بها اليـو في مقابل تلك االبتبلءات الثقيلة التي ابتلى اهلل عز كجل بها خليلو إبراىيم؟ إنو 

ا بالالبر على المكاره التي نراىان يبتلينا اهلل عز كجل باألخبلؽ اإلنسانية الراشدة عندما يبتلين
يتعامل الواحد منا مع أخيو إف في اإلسبلـ أك في اإلنسانيةن أال نغشن أال نخدعن أال نمؤل جيوبنا 

منا أف أك صناديقنا باألمواؿ على حساب صحة إخواننان على حساب عافيتهم. يريد اهلل عز كجل 
نضحي بحظوظ النفس كبراحة الباؿ في سبيل أف نبقي على إخواننا أعزةن في سبيل أف ننتالر لهم 
ضد العدك المشترؾ الذم استلب ديارىم كاغتالب حقوقهمن ىذا ما يطالبنا بو اهلل عز كجل. كلو 

عليان كلكن أين أننا نجحنا في ىذا الذم يبتلينا اهلل عز كجل بو لرفع لنا اهلل عز كجل عنده مكانان 
ىم الذين يتلقوف ىذا الدرس في مثل ىذا الالباح األغر ليعودكا فيقولوا لموالىم عز كجل لبيك 
كسعديك ىا نحن نسير على خطى أبي األنبياء إبراىيم. إخواننا في فلسطين أك في غزة لماذا 

ن كالعياذ باهللن من المولى سبحانو كتع الى أف ينتالر لهم! يعانوف من ىذا الذم يعانوا! أىو عجزه
معاذ اهللن كلكنو من نوع االبتبلء الذم ابتلى اهلل عز كجل بو أبا األنبياء إبراىيمن ترل ىل نبرىن 

على صدؽ إسبلمنان ىل نبرىن على صدؽ عبوديتنا هلل عز كجلن ىل نبرىن على أننا فعبلن 
لىى على مسامعنا كفي األقنية المختلفة الكثيرة  ناء الليل كأطراؼ  مستمسكوف بكتاب اهلل الذم يػيتػٍ

النهار! كلكن ما الذم نراه؟ نرل الثنائية التي حدثتكم عنها في األسبوع الماضي كالذم قبلو. 
مسلموف بألسنتنان مسلموف بحركات الركوع كالسجود إف ركعنا أك سجدنان مسلموف بطبع المزيد 

لىى فيها   كتاب اهلل صباح مساء كلكن عندما كالمزيد من المالاحف كباإلكثار من األقنية التي يػيتػٍ
ننظر إلى ىذا االبتبلء الذم ابتبلنا اهلل عز كجل بون إخوة لنا محاصركف عن شماؿ كجنوبن 

محاصركف عن طريع أعدائنا كعن طريع إخواننان يموتوف موتان بطيئان بالوسائل كاألمراض المختلفة 
كأسماعهم أف انتالركا لدين اهللن أف التي ال داعي إلى ذكرىا كنداء اهلل عز كجل يالك أسماعنا 

انتالركا إلخوانكم الذين ييٍضط هىدكف كييحىاصىرىكف كيػيقىتػ ليوف تقتيبلن بطيئانن سيركا خطوات كئيدة بسيطة 
في الطريع التي سار فيها أبو األنبياء إبراىيمن كخطب ىذا اليـو الرنانة تيٍسمىعي في صقع كتهتز من 

نا كىناؾ كلكن إخوانكم في غزة ييٍخنػىٍقوف كيػيقىتػ ليوف كييحىاصىريكف كال تحتها المنابر في كل مسجد ى
من مستجيب ق ن ييحىاصىريكف من قبل أعدائنا كأعداء اهلل كييحىاصىريكف من قبل إخواننا كإخوانهم في 
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اهلل. كيف يمكن أيها اإلخوة أف نخاطب اهلل عز كجل في صبيحة مثل ىذا اليـو األغر الذم تفوح 
كرل أبي األنبياء إبراىيمن ىذه الذكرل التي يضعنا اهلل منها أماـ مبدأ التضحيةن كاهلل ال يريد فيها ذ 

منا أف نضحي بمثل ما ضحى بو إبراىيم لكنو يريد منا الالدؽ في سيرنا على صراطون يريد منا أال 
ف اهلل قد ابتبلنا بهؤالء نخدع كال نغش كال تيكىذٍّبى ألسنتينا قلوبىنان يريد اهلل عز كجل منا إذا كجدنا أ

األعداءن لكي يتبين صدؽي الالادقين ككذبي الكاذبينن يريد اهلل عز كجل منا أف نعلن أننا عبيدهن 
أف نقوؿ لو يا رب ىا قد عدنا إليك كىا قد جر ٍدنا كل قوانا في سبيل أف ننتالر لدينك من خبلؿ 

انهم في اهللن أكلئك الذين قاؿ اهلل عنهم االنتالار إلخواننا. إخواننا ىناؾ يستالرخوف كينادكف إخو 
ا اٍلميٍؤًمنيوفى  ]الحجراتهلل  [ن كال من مجيبن كال من مجيب ق ن إنما ىنالك شيء َُ-}ًإن مى

 خرن ىنالك كعده يػينػىف ذي بين المسلمين كأعداء الدينن قدسية من الوعد ينبغي أف تػينػىف ذن كالشيطاف 
اهلل فغائب كمطوم! ماذا أقوؿ أيها اإلخوة في صبيحة  ىو الشاىد كىو الموقعن أما الالدؽ مع

ىذا اليـو الذم سيعود فيو كل كاحد منكم إلى داره كىو يرل ألع الفرحة في ىذا الالباح يرتسم 
على كجوه الالغار كالكبارن كيف؟ كيف يمكن أال تالب  ىذه الفرحة غالة في الحلع عندما 

ربنا غدان إذا سألنا أين ىو مالداؽ دعواكمن إذا سألنا نتذكر إخواننا ىؤالء! بل كيف نواجو موالنا ك 
اهللي عز كجل حكامان كمحكومينن قادة كشعوبانن ابتليتكم بأعدائي كطلبت منكم االنتالار لديني 
ككعدتكم النالر إف أنتم صدقتم في التوجو إلى ما أردتن فهبل استجبتم لدعائين ىبل كنتم 

 الحراـ معناه الذم أردت أف تضعوهن ىبل تحولتم صادقينن ىبل كضعتم في حجكم إلى بيت اهلل
من التعامل مع الطقوس إلى التعامل مع الرب سبحانو كتعالى. أنا ال أقوؿ إف ىنالك تناقضان بين 
الفرحة الغامرة في دار كل مسلم كبين األسى الذم يعتالر القلوب لحاؿ إخواننا ىؤالء ذلك ألف 

يست عبارة عن رعونة إنما ىي كظيفة نتقرب بها إلى اهللن قلب المسلم يتسع لهذا كذاؾ. فرحتنا ل
كاألسى الذم يعتالر قلوبنا ليس كمدان نفسيان كلكنو ىو ااخر قربى نتقرب بها إلى اهللن كالعبد 
المؤمن يسير إلى اهلل بفرحتو التي يحتسبها أجران عند اهلل كيسير إلى اهلل عز كجل بمأساتو التي 

نريد أف نضع المعاني في ألفاظهان نريد أيها اإلخوة أف نغمض أعيننا ثم  يحتسبها عند اهلل كلكننا
نفتحها كإذا بقادةو من حولنا قد  بوا إلى اهلل كعادكا فاصطلحوا مع اهلل كعادكا يبايعوف موالىم 
 كربهم كينفضوف اليد عن مالافحة أعداء اهلل عز كجل. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 طوفخ أَب١ٔخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

ها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  ىنالك صوره تشمئز من
اإلنسانية كال تقول على تخيلها فضبلن عن أف تمارسهان مجموعة من الناس يتحلقوف حوؿ مائدة 
ريًصفى عليها الطعاـ ألوانان كأنواعانن عليها من الطعاـ كل ما لذ  كطابن يتناكلوف منها كينعموف 

كاألخوة  بخيراتهان كعلى مقربة من ىذه الجماعة أرحاـ كأقارب لهم تمدىم إليهم صلة القربى
اإلنسانية كاإليمانية يتضوركف جوعانن ينظركف بعين من التوسل كالضراعة إلى ىؤالء الذين يلتهموف 
ألواف الطعاـ المتوافر على مائدتهم كىم عن ىؤالء الذين يتضوركف جوعان معرضوفن كىم عن أعين 

أناس يتقلبوف في ىؤالء الجائعين المتوسلة المتضرعة معرضوف كتائهوف كمحجوبوفن صورة أخرل؛ 
رغد من العيش كأنواع من النعيم كطمأنينة النفس كالباؿن ال يطوؼ بهم  خطر كال يطوؼ بهم أم 

ببلء أك خوؼ كعلى مقربة منهم جيراف بل إخوة لهم ييساطوف بأسواط العذابن يالرخوف 
عوف كأف كيتوسلوف كيرفعوف أصواتهم يتوسلوف إلى إخوانهم في اإلنسانية أف ينجدكىم بما يستطي

يخففوا عنهم ىذا الببلء الذم يعانوف منو كلكن أصحاب النعيم تطوؼ بهم سكرة النعيم كمن ثم 
فهم عن إخوانهم كعن أقاربهم كجيرانهم معرضوفن ال تالك أصوات االستنجاد  ذانهم كال تسرم 

الذم  أصوات البكاء إلى قلوبهمن ىل يمكن لئلنسانية أف تتخيل فضبلن عن أف تمارس ىذا التالور
أضعكم أمامو يا عباد اهلل! كلكن المستحيل في كثير من األحياف يتحوؿ إلى شيء ممكنن في 
المخلوقات التي تنتمي إلى صنف اإلنساف من كاف مظهران لهذا الشذكذ الغريب الذم تنأل 
كتشمئز عنو اإلنسانية تجلى ىذا التالور جيدان في العيد الذم مر  بكمن أىالي غزة ال يزالوف 

حاصرين كال يزاؿ العدك اإلسرائيلي يحكم طوؽ الحالار عليهم من كل جانب ضد أبس  م
الحاجات اإلنسانية التي ىم بأمس الحاجة إليهان ضد أىم الضركرات المعيشية التي تذكب أمامها 
الخالومات كتنطوم بين يديها العداكات كجيراف لهؤالءن جيراف لهم في المناخن إخوة لهم في 
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خوة لهم في الدين يعينوف أكلئك الذم ييحىاًصريكنىهم ليزيدكا الطوؽ عليهم إحكامان اإلنسانيةن إ
كليزيدكا الببلء الذم يحيطوا بهم ليدنو منهم بالخناؽن ىذا الذم تشمئز منو اإلنسانية مر  بنا في 

ن ىؤالء إخوة لنا في المناخن إخوة لنا في اإلنساني ةن إخوة ىذا العيد الذم مر  كال ندرم كيف مر 
لنا في الدينن القيم اإلنسانية كالمبادئ الدينية على اختبلفها كل ذلك يستالرخ ضمائر من 
يقولوف إنهم يتمتعوف بذرة من اإلنسانيةن يستالرخهم أف يهونوا عليهم ىذا الببلء كأف يخففوا 
لهم  عليهم ىذا الطوؽ كأف يبعدكا ىذا الحالار عن خناقهم كلكن ىا أنتم تركف كيف أف جيرانان 
في المناخن إخوةن لهم في اإلنسانية كفي الدين أبوا كيأبوف إال أف يعينوا أعداء اهلل عز كجل 

كأعداءنا جميعان في مزيد من إحكاـ ىذا الحالار عليهمن كىنا أعود يا عباد اهلل إلى الثنائية التي 
تشمئز منها القيم حدثتكم عنها في األسبوع الذم مضى كربما في الذم قبلون ىذه الثنائية التي 

كاألخبلؽن أناس ينتموف إلى اإلسبلـ في الظاىر كيجملوف ألسنتهم بألفاظ من الدين كالقيم كما 
إلى ذلك كيرفعوف فوؽ رؤكسهم شعار االنتماء إلى ىذا الدين كلكن سلوكهمن تالرفاتهمن كل ذلك 

رؤكسهمن ربنا عز  يكذب ما تنطع بو ألسنتهمن كل ذلك يكذب تلك الشعارات التي يرفعونها فوؽ
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم كىاتػ قيوا الل وى لىعىل كيٍم تػيٍرحىميوفى   ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى كجل يقوؿهلل }ًإن مى

[ن قراره كأمرهن جملتاف يجمع البياف اإللهي فيهما بين القرار كبين األمر المترتب َُ]الحجراتهلل
و إعبلف األخوة كأما األمر فهو األمر باإلصبلحن األمر بالحمايةن على ىذا القرارن أما القرار فه

ةه   ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى األمر بالدفاعن األمر بالتضحية في سبيل ىذه األخوة اإليمانية كاإلنسانيةن }ًإن مى
جعلتهم ذلكم ىو القرار } فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم كىذا ىو األمر كالحكم كلكن ىؤالء الناس 

ثنائيتهم يعرضوف عن ىذا األمر الرباني بل كيتساىلوف فيو كلربما يستهزئوف بون يقوؿ المالطفى 
صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمهلل مثل المؤمنين في توادىم كتراحمهم كتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إف اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمىن حديث حفظناه يـو كنا 

اران في المدارس كاألمة كلها تعرفو كلكن ىؤالء الجيراف عن ىذا الحديث تائهوف كعن أمر صغ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معرضوفن كيقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم المسلم أخو 

المسلم ال يظلمو كال يخذلو كال يسلمون كلكن ىؤالء اإلخوة يالركف على أف يناقضوا أمر رسوؿ 
اهلل عليو كسلمن لئن دعا المالطفى صلى اهلل عليو كسلم المسلمى إلى أف ال يظلم أخاه  اهلل صلى

المسلم كإلى أف ال يخذلو كإلى أف ال يسلمو فلف لساف حاؿ ىؤالء الناس يقوؿ ال بل مبدؤنا أف 
 نظلمو كأف نخذلو كأف نسلمو ذلك ألف بيننا كبين أعداء اهلل عز كجل كعودان كعهودان كلسنا قاطعي
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ىذه الوعودن بيننا كبينهم اتفاقات كأخوة أحرل بنا أف نؤدم حقوؽ ىذه األخوة لهم من أف نؤدم 
حقوؽ ىذه األخوة التي يأمرنا اهلل عز كجل بهان كمع ذلك يا عباد اهلل فلف الدنيا في كثير من 
ينالوا األحياف قد تغر عندما يجد أناس أف ىنالك صفقة رابحة تضمن لهم إف ىم باعوا دينهم أف 

دنيا مؤثرة عندىمن أف ينالوا متاعان من أمتعة الدنيان أف ينالوا رغدان من العيش كبسطة في الحياةن 
ربما تاه ىؤالء الناس كساؿ اللعاب منهم على ىذه الفائدة الدنيوية أك على ىذا المغنم الذم قد 

بدنيا غيرهن الببلء األطم أف ينالونو من خبلؿ ىذه الالفقة كلكن الببلء األطم أف يبيع اإلنساف دينو 
يمارس اإلنساف صفقة تجارية يبيع فيها متاعو كيخسر الثمن الذم باع بو ذلك المتاع فيعود ال ىو 
على متاعو أبقى كال ىو على الثمن الذم باع بو متاعو حاللن تلك ىي صورة حاؿ بعض إخوافو 

م كنزلوا على الشركط التي أملوىا عليهم لنا كجيراف لنان أبرموا عهودان كعقودان مع عدك اهلل كأعدائه
كانتهى العقد كأبـر العهد فماذا استفاد ىؤالء الذم باعوا دينهم؟ نظركا كإذا بهم قد زجوا شعوبهم 
في مزيد من الفقرن زجوا شعوبهم في مزيد من الضنك كالكرب الذم يأخذ اليـو منهم بالخناؽن 

تهم أتباعان لآلخرين ينتظركف لقمة الطعاـ أف تأتيهم زجوا شعوبهم في العولمة االقتالادية التي جعل
عن يمين أك عن شماؿن تلك ىي الماليبة الكبرل أف ييخدىعى اإلنساف ببريع من الماؿ يدخل جيبون 
ربما استغلو الشيطاف كتغلب عليو فزجو في مثل ىذه الحاؿن ىي حالة من الرب  لكنو رب  عاجل 

طم أف يبيع اإلنساف مكانتو كشرفو لعدكه لقاء ال شيءن يؤكؿ إلى خسراف  جلن كلكن الببلء األ
الن ال لقاء ال شيء بل لقاء فقر يزج بو شعبون لقاء ضنىن كضنك كبؤسن يزج بو أمتون ىذا ىو 

الببلء الماحع يا عباد اهللن مر  بنا ىذا العيد بحلوه كمرهن أما الحلو فقد ذقناه كأما المر فينبغي أف 
كبلـ رسوؿ اهللهلل مثل المؤمنين في توادىم تراحمهم كتعاطفهم كمثل   نذكقو لكي نشعر بمعنى

الجسد الواحد إف اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمىن حلو كميٌر ينبغي أف 
نتقرب إلى اهلل عز كجل بكل منهمان أما العبرة التي ينبغي أف نجنيها من ىذا الذم أقولو لكم فهي 

نهج الذم شرفنا اهلل بون أف نزداد سيران على الالراط الذم أمرنا اهلل عز كجل أف نزداد تمسكان بال
ا ال ًذينى  مىنيوا ًإٍف  بون أف نزداد اصطباغان بالوصايا التي يأمرنا اهلل عز كجل بها ليل نهارهلل }يىا أىيػُّهى

قىًلبيوا  نػٍ [ن }بىًل الل وي ُْٗخىاًسرًينى  ] ؿ عمرافهللتيًطيعيوا ال ًذينى كىفىريكا يػىريدُّككيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم فػىتػى
ري الن اًصرًينى  ] ؿ عمرافهلل يػٍ نػيٍلًقي ًفي قػيليوًب ال ًذينى كىفىريكا الرٍُّعبى ًبمىا َُٓمىٍوالكيٍم كىىيوى خى [ن  }سى

ز كجل نتلوه [ن انظركا إلى قولو عُُٓأىٍشرىكيوا بًالل ًو مىا لىٍم يػينػىزٍٍّؿ بًًو سيٍلطىانان  ] ؿ عمرافهلل من ااية
ا ال ًذينى  مىنيوا ال  كنالطبغ بو كنعاىد اهلل عز كجل على أف نكوف كما أمر ال كما نهىهلل }يىا أىيػُّهى
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[ ىذه البطانة ينبغي أف تكوف من إخواننا ُُٖتػىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍم ال يىٍأليونىكيٍم  ] ؿ عمرافهلل
ا ال ًذينى  مىنيوا ال الذين تجمعنا بهم  صرة اإلنسانية التي تػىو   جىهىا دين اهلل سبحانو كتعالى؛ }يىا أىيػُّهى

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن أىفٍػوىاًىهً  ٍم كىمىا تيٍخًفي تػىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍم ال يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكا مىا عىًنتٍُّم قىٍد بىدى
ا ال ًذينى  مىنيوا ال ُُٖياًت ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعًقليوفى  ] ؿ عمرافهللصيديكريىيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اٍا  [ن }يىا أىيػُّهى

عٍّ  ]الممتحنةهلل تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كىفىريكا ًبمىا جىاءىكيٍم ًمنى اٍلحى 
ي باركنا اهلل عز كجل ينبغي قادة كشعبان كأمة أف نزداد تمسكان [ن نحن في شامنا ىذه التُمن ااية

بأمر اهللن أف نزداد تمسكان بوصايا اهلل سبحانو كتعالى كينبغي أف نكوف دثاران كشعاران إلخواننا أكلئك 
الذين يحاصركف جهد االستطاعةن بالقدر الذم أمكننا اهلل سبحانو كتعالى بون ينبغي أف نوفر 

ر مما رزقنا اهلل عز كجل إياه كنوجهو بالطرؽ الممكنة إلى ىؤالء اإلخوة الذم امتحننا الكثير كالكثي
اهلل سبحانو كتعالى بهذه الماليبة التي زجهم فيهان ترل ما الموقف الذم سنقفو؟ ىل سيكوف 
خيانتنا لدين اهلل عز كجل كإعراضنا عن جيراننان إخواننا في اإلنسانيةن إخواننا في دين اهلل عز 

جل ىل سيكوف سببان في عزة نطم  إليها؟ ىل سيكوف سببان في نعمة ننالها؟ ال كاهلل يا عباد اهلل؛ ك 
[ن من أعرض عن أكامر اهلل ُِْ}كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًلف  لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكان  ]طػوهلل من ااية

العيش كىا نحن تركف كخاف حرمات اهلل كخاف شرعو البد أف يزجو اهلل عز كجل في ضنك من 
كينبغي أف نعتبر بلخوة لنا كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لهم النجاة كالخبلصن مىر  العيد كما قلت 
نىا في قىٍدرو من الحلو منو كلكن ينبغي أف نجني المر أيضان كينبغي أف  لكم بحلوه كميرٍّهن ربما تقل بػٍ

ع إخوة لنان كالعزة إنما ىي العزة التي ينالها نذكؽ مرارة ىذا العيد لنكوف شركاء مع جيراف لنا كم
اإلنساف من خبلؿ استرضاء مواله كخالقو سبحانو كتعالىن انظركا إلى البؤس الذم يتقلب بو 
أكلئك الذين مدكا يد المالافحة إلى العدك ماذا استفادكا؟ باعوا دينهم بدنيا غيرىم بل باعوا 

لذؿ الذم ركبهم كالذم لبسوهن باعوا دينهم دينهم بالخسراف الذم ركبهمن باعوا دينهم با
بالنكباتن بالفقر الذم زيج ٍت بو شعوبهمن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يرزقنا االعتبارن أسأؿ اهلل 
سبحانو كتعاؿ أف يػيٍقًدرىنىا على االعتزاز بدينون على االعتزاز بأكامرهن على التمسك بوصاياهن أقوؿ 

 يمقولي ىذا كأستغفر اهلل العظ
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 اٌزٕىو ٌّؼبٟٔ اٌٙغوح ٚػظبرٙب

 

 

الحمد هللن الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل الذم ىدانا لهذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهللن 
الحمد هلل على سابغ نعمون كالحمد هلل على كل حاؿ كنعوذ باهلل من حاؿ أىل النارن الحمد هلل أف 

لى  لو كسلم خير األناـ. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال جعلنا من أمة محمد صلى اهلل عليو كع
شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلون خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم  
كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 

يـو الدين. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل كسبلمان دائمين متبلزمين إلى 
تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  كنا نتوقع أف يستقبل عالمنا اإلسبلمي فاتحةى العاـ الهجرم بتجديد 

البيعة هلل سبحانو كتعالى كبمزيد من االلتزاـ بعظات الهجرة كدركسها التي تركها لنا رسوؿ اهلل صلى 
سلم من كرائو كلكنا كيا لؤلسف فوجئنا بنقيض ذلكن فوجئنا بما قد رأيناه من أف معظم اهلل عليو ك 

قادة العالم العربي كاإلسبلمي متنكركف لمعاني الهجرل كعظاتهان معرضوف عنها مستخفوف بها. 
أكصانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من خبلؿ ىجرتو من مكة إلى المدينة بأف نضحي بالدنيا  

بمظاىر الرئاسة فيها ككل أنواع المشتهيات كاألىواء التي تتألع فيها في سبيل القيم كلهان 
اإلنسانية كالمبادئ التي شرفنا اهلل سبحانو كتعالى بها. كننظر كإذا بجل ىؤالء القادة يسيركف على 

 النقيض من كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن يضحوف بالمبادئ اإلنسانية كالقيم السامية
الراسخة في سبيل المشتهيات كاألىواء كفي سبيل استبقاء الكراسي كالعركش. أكصى رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم مىٍن بعده من خبلؿ ىجرتو من مكة إلى المدينة كمن خبلؿ إعبلنو األخوة 
 اإلسبلمية كترسيخو لجذكرىا في أكؿ دكلة إسبلمية أقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكصى

بأف نكوف أمناء على ىذه األخوة كأف نؤدم حقوقهان كننظر كإذ بجل قادة عالمنا العربي 
كاإلسبلمي يتنكركف لهذه األخوة كيتنكركف لوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيضحوف بأخوة 
اإلسبلـ في سبيل ترسيخ الكراسي كفي سبيل مزيد من نسج الشهوات كاألىواء كاألمواؿن أما قوؿ 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{ ]الحجراتهلل من اايةاهلل ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى فقد أصب    َُ عز كجلهلل }ًإن مى
لىى كييعمىلي بنقيضون ييسمىع كييستىخىفُّ بشأنو. عباد اهلل إف ىذا القتل الذم يستحر  أمران منسيان يػيتػٍ

لقتل الذم تحوؿ إلى معين لدـ ال يجفن ليس اليـو باألطفاؿ كالنساء كالشيوخ ككل البر ءن ىذا ا
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مالدره بقعة معينةن ليس المعني بو أىالي غزة كإنما المعني بهذا القتل الذم يستحر العالم 
اإلسبلمي كلو كإنما أىل غزة ىو الرمز األقدس لهذا العالم اإلسبلمي كلهذا الهدؼ المرسـو الذم 

مىٍت فيها كالمالاحف التي ميزٍّقىٍت على أرضها ليس لم يعد خفيان على أحد. كإف المساجد التي ىيدٍّ 
المعني بها بقعة معينة كإنما المعني بها القضاء على اإلسبلـ كلو حيثما كيًجد كأينما انتشرت 

شمسو كإلى أم جهة كصلة أشعتون كإنما غزة كأىل غزة ىو الرمز األقدس لهذا الهدؼ المرسـو يا 
ه باألبرياء كتفعل فعلها الذم تذكب لو أفئدة الوحوش في عباد اهلل. كإف قول الشر التي تترب

أدغالهان ىذه القول ليست متمثلة في شرذمة من الناس أبدان كإنما ىي حاليلة الفئات العالمية  
كلها تلك التي اجتمعت على عداكة اإلسبلـ كتلك التي تضافرت جهودىا بدافعو من األحقاد 

ة التي انتشرت أشعتها في  فاؽ الدنيان كما إسرائيل كالضغائن للقضاء على ىذه الشمس الساطع
. ىما رمزاف اثناف؛  كذيولها من األتباع الخونة إذا الرمز األقذر لهذه القول التي تفعل فعلها اليـو
غزة الرمز األقدس للعالم اإلسبلمي الذم ييراد القضاء عليون الرمز األقدس لئلسبلـ الذم ييراد 

قذر فهو إسرائيل كذيولها من الخونةن إسرائيل ىذه رمز لقول الشر إطفاء نورهن أما الرمز األ
المتضافرة في الجهات األربع للعالم كالتي قررت قرارىا كأجمعت على أف تقضي على ىذا 

اإلسبلـ أينما كجد كأف تقضي على خطره كأف تتخله من االضطراب الذم تعاني منو من جراء 
اهلل في الوقت الذم أشرقت شمس عاـو ىجرم جديد  خطر انتشار اإلسبلـ ىنا كىناؾ. عباد

كاألمة اإلسبلمية تعيش ذكرل ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتعيش ذكرل أكؿ دكلة 
إسبلمية مسالمة أقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن في فاتحة ىذا العاـ كأمتنا 

عليو كسلم ننظر فماذا نرل؟ نرل أقنعة  اإلسبلمية تعيش ذكريات ىجرة المالطفى صلى اهلل
اإلسبلـ الزائفة كىي تتساق  من كجوه أكلئك الذين كانوان كربما ال يزالوفن يتظاىركف باإلسبلـن 

اليـو تتساق  ىذه األقنعةن اليـو أماـ ىذا االمتحاف الربانين امتحاف الدعوة إلى االنتالار 
لسلم الذم دعا إليو ربنا من خبلؿ بعثة كل الرسل لئلسبلـن إلى االنتالار للقيمن إلى االنتالار ل

كاألنبياء كاإلسبلـ يدعوا إلى االنتالار لئلخوة المظلومين الذين يػيقىت لوف كتيٍسفىكي دماؤىم صباح 
مساءن ننظر كإذا بهم ينحازكف إلى صفوؼ العدك األرعنن ننظر كإذا بأقنعة اإلسبلـ التي كم ككم 

كجوىهمن كلكأنهم يقولوف إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ لمن ككم خيًدٍعنىا بها تتساق  من 
يدعوىم إلى أف يحققوا العهد الذم أيقيم في أعناقهم لكأنهم يقولوف كمن قاؿ لكم إننا نمثل ىذه 
األمة التي نتربع على كرسي فوؽ صدرىان إننا نمثل قول الشرن إننا نمثل إسرائيل التي ىي الرمز 
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لشر في العالم كلو. ىذه المحنة يا عباد اهلل لها ظاىر كباطنن لها مظهر األقذر كاألنجس لقول ا
جلي كلها باطن خفين أما الظاىر الجلي فمأساة تتقطع لها القلوبن محنة ما أظن أف تاريخنا 

اإلسبلمي بحلوه كمره سجل مثل ىذه الظاىرةن الخيانات الكثيرة التي مرت في العالم اإلسبلمي 
إلسبلمي أك في ربوع شرقنا ىذا كثيرة كلكنها ما بلغت ىذا المبلغ ق ن ىذا ىو إف في ربوع غربنا ا

الظاىر محنة كببلء أما الباطن فلنما ىو منحة من من  اهلل عز كجل ليستبين الالادؽ من الكاذب 
كلكي تتمزؽ أقنعة النفاؽ يا عباد اهلل. أما غزة كأىاليها فبل أستطيع أف أرسل إليهم من فوؽ ىذا 

إال عزاءن كاحدان يتمثل في  يتين في كتاب اهلل عز كجل أرجو أف يبلغ كل منهما  ذاف  المكاف
ىؤالء اإلخوة الالامدين الالابرينن أما األكلى فقوؿ اهلل عز كجلهلل }ًإٍف يىٍمسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  

ا بػىٍينى الن اًس  اًكليهى ـي نيدى اءى كىالل وي اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىتًٍلكى اأٍلىي ا كىلًيػىٍعلىمى الل وي ال ًذينى  مىنيوا كىيػىت ًخذى ًمٍنكيٍم شيهىدى
اًفرًينى{ ] ؿ عمرافهلل ن كأما ااية  ُُْال ييًحبُّ الظ اًلًمينىن كىلًييمىحٍّهى الل وي ال ًذينى  مىنيوا كىيىٍمحىعى اٍلكى

ابان لهؤالء اإلخوة تبريدان للظى الثانية فهي قوؿ اهلل عز كجل كلكأنما أنزلت في ىذا العالر خط
ًر ًإٍذ يػىقيوؿي قلوبهمهلل }ًإالٌ تػىٍناليريكهي فػىقىٍد نىالىرىهي الل وي ًإٍذ أىٍخرىجىوي ال ًذينى كىفىريكا ثىاًنيى اثٍػنػىٍيًن ًإٍذ ىيمىا ًفي اٍلغىا

ًلمىةى ال ًذينى  ًلالىاًحًبًو ال تىٍحزىٍف ًإف  الل وى مىعىنىا فىأىنٍػزىؿى الل وي سىًكينىتىوي عىلىيٍ  هي ًبجينيودو لىٍم تػىرىٍكىىا كىجىعىلى كى ًو كىأىي دى
ًلمىةي الل ًو ًىيى اٍلعيٍليىا كىالل وي عىزًيزه حىًكيمه{ ]التوبةهلل الحظوا أيها اإلخوة فرؽ ما   َْكىفىريكا السٍُّفلىى كىكى

ًلمىةى ال ًذينى كىفىريكا السٍُّفلىى  بين ىاتين الجملتين لتدركوا المدل البعيد من معنى كل منهما }كىجىعىلى كى 
لم يقل ككلمة اهلل العليان لم يسل  عليها الجعل الزماني الخاص بوقت معين كإنما جعلها جملة 
ًلمىةي الل ًو ًىيى اٍلعيٍليىا  في كل عهد كفي كل كقت علم  ًلمىةى ال ًذينى كىفىريكا السٍُّفلىى كىكى مستأنفة }كىجىعىلى كى

جهلو من جهل. أما قادة العالم العربي كاإلسبلمي فأقوؿ لهمن كلست أنا القائل ذلك من علم ك 
كلكنو اإلسبلـن كلكنو إنذار اهلل عز كجل أك تبشيرهن كلكل أف يسلك أحد السبيلين أقوؿ لهؤالءهلل 

عمر الزمن قالير فما بلك بعمر اإلنسافن كلعل الواحد منهم يكمن موتو خلف أذنون كلعلو 
يمسين ترل ما ىي الكنوز التي سيرحل بها إلى اهلل؟ أين سيحمل كرسيو عندما  سيالب  غدان كلن

يرحل إلى اهلل عز كجل من خبلؿ القبر الذم سيتمدد فيو ثم من خبلؿ الموقف الذم يقف بين 
يدم موالنا رب العالمين فيون من ذا الذم يظن منهم أنو سيقف أماـ اهلل جالسان على عرشو متربعان 

ن ترحل إلى اهلل إال عاريان من ذلك كلو كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىن لن ترحل إلى على كرسيون ل
اهلل عز كجل إال فقيران من ذلك كلون كيحك تدارؾ الساعات الباقية من عمرؾ قبل أف ترحل إلى 
اهلل كتجتر الشقاء الذم ال نهاية لون إخوانك الذين يلتجئوف إليك كيستنالركف اهلل عز كجل عن 



  

 ~273 ~ 
 

ينبغي أف تعلم أف النالر إنما ىو من عند اهلل كلكنو ابتبلء يبتلي اهلل عباده بعباده من أجل  طريقك
أف يثيب ىؤالء بهؤالء أك أف يعذب ىؤالء بجريمتهم في حع ىؤالء. يا عجبان لحاؿ إنساف أغمض 
يو عينية عن الحقيقة الساطعةن خذ الماؿ كلكن ال تعبدهن اجلس على الكرسي الذم أقامك اهلل ف

كلكن ال تعبد كرسيك صباح مساءن أنت راحل عن ىذه الدنيا }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض 
 ٓٗ-ًِٗإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدانن كىكيلُّهيٍم  تًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردا{ ]مريمهلل

كاحدن بعملك الالال ن بخدمتك إلخوانكن بتحقيقك كتنفيذؾ لموالؾ ن سترحل إلى اهلل بشيء 
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{]الحجراتهلل من ااية ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى }أىٍصًلحيوا  يا    َُإذ يقوؿ  }ًإن مى

و إخوانو عجبان لمن يسمع كبلـ اهلل كيالك أذنيو ثم يأبى إال أف يفسد ما بينو كبين أخويون يستالرخ
في اهلل أف يفتحوا السبل أمامهمن أماـ مرضاىمن أماـ جرحاىمن أماـ المحتاجين منهمن ليالاف  
األخ أخاهن ليعانع األخ أخاهن ليعين األخ أخاه فبل يستجيب ىؤالء القادة إال بلغبلؽ األذف 

غىضى لها الرأس بذؿ. ىذه ال محنة أسأؿ اهلل كبلغبلؽ السبل أما إسرائيل فتأمر لتطاعن تحكم ليػينػٍ
سبحانو كتعالى أف يجعل منها عبرة كأسألو سبحانو كتعالى أف يوفقنا ألف نقطف منها العبرة. أما 

شامنا ىذه فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لها مزيدان من الالبرن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لها مزيدان من 
لنالرن من جسور األخوة التي التوفيعن أف تمد ما أمكن أف تمده من جسور التعاكفن من جسور ا

أمرنا اهلل عز كجل بها كأسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل دكافعنا جميعان بلوغ مرضاة اهللن استنػزاؿ رضى 
اهلل سبحانو كتعالىن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم  الحمد هلل حمدان  

بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر كأشهد أف محمدان  كثيران كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران 
عبده كرسولو كصفيو كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. عباد اهلل 
اتقوا اهلل فيما أمر كانتهوا عما نهى عنو كزجر كأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فلنو إذا استولى 

إال أف قلوبكم قد فاضت بالمشاعر الحارة المؤلمةن كما أظن إال أنها  أسر. أيها اإلخوة ما أظن
تنتظر أف تعبركا عنها بما يثلج صدرككم كبما يخفف لظى ىذه الحرقة في أفئدتكم. لقد أصغيتم 
ا ك ف ااف أف تعبركا أنتم عن مشاعركم المهتاجة التي إف دلت على شيء  إلى الكلمات التي قلتػيهى

د من اإليماف باهلل كمن التعلع بمعنى األخوة في سبيل اهلل. بعد أف ننتهي من فلنما تدؿ على مزي
صبلة الجمعة بوسعكم أف تجتمعوا في صحن ىذا المسجد لترفعوا أصواتكم معبرين عن 

مشاعركم كلتطلقوا زفراتكم ترفعونها إلى عناف السماءن تبعثونها أدعية ضارعة إلى اهلل عز كجل أف 
كم أف ترفعوىا كأف تنشركىا في اافاؽ لعلها تبلغ  ذاف القادة الراقدين يستجيبن زفرات بوسع
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ربما أيقظتهم زفرة من ىذه الزفرات كربما نبهتهم قبل حلوؿ المماتن ربما. اخرجوا بعد صبلة 
ن أخوة كاحدة تعبركف  الجمعة إلى ساحة ىذا المسجد لتعلنوىا صرخةن في صىرىخىاتن معنىن في معافو

الذين دأبهم أف يتشرذموا كأف يتفرقوان كأسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل منا من يدعو بها كتعلمونها 
نىا إياىا رسوؿ اهلل صلى اهلل  فيستجاب لدعائو. كشيء  خر أريد أف أقولو لكمن ىي سنة ماضية عل مى
عليو كسلم في مثل ىذه الحاؿ كفي مثل ىذا الكرب الخانع أف ندعوى بدعاء النازلة عند االعتداؿ 

ي الركعة األخيرة من الالبلة أم عند االعتداؿ من الركعة الثانية من صبلة الجمعة ااف ىو دعاء ف
النازلة نستجيب فيها ألمر اهلل سبحانو كتعالىن ككلكم يؤمن كالشك أف فيكم من سيستجيب اهلل 
عز كجل دعاءه  اللهم صل على محمد كعلى  ؿ محمد كما صليت على إبراىيم ك ؿ إبراىيم 

رؾ على محمد كعلى  ؿ محمد كما باركت إلى إبراىيم ك ؿ إبراىيم في العالمين إنك حميد كبا
مجيد كرضي اهلل عن الخلفاء الراشدين كمن تبعهم بلحساف إلى يـو الدين  اللهم اغفر للمسلمين 

كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منهم كاألموات كألٍٍّف بين قلوبهم يا ذا الجبلؿ 
راـ. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة كأنت أملنا عند اليأس كأنت عوضنا عن كل ماليبة ال كاإلك

تبعٍدنا يا ربي في ىذه الساعة عن جنى رحمتكن أذقنا برد إحسانك كلطفك يا ذا الجبلؿ 
كاإلكراـ. اللهم استجب دعاءنان حقع اللهم رجاءنا. اللهم إننا نتوسل إليك بليماننا بك كبحسن 

توسل إليك بقولك في محكم تبيانك }أىم ٍن ييًجيبي اٍلميٍضطىر  ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السُّوءى{ ظننا بك كن
ن نتوسل إليك بحبك لمحمد صلى اهلل عليو كسلم إال استجبت دعاءنان  ِٔ]النملهلل من ااية

ي مشارؽ اكشف اللهم الغيم ة عن إخواننا أىًل غزة كعن سائر المسلمين المظلومين المنكوبين ف
األرض كمغاربهان اللهم ريد  عنهم كيد الكائدينن اللهم إنا نجعلك في نحورىم كنعوذ بك اللهم من 
شركرىم يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ. اللهم إنا نسألك بدموع الثكالى كنسألك بالدماء الزكية التي تيراؽ 

باألطفاؿ الرضع نسألك كال تجف على أرض غزة كنسألك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ بالشيوخ الركع ك 
بذؿ عبوديتنا لك كبعظيم افتقارنا إليك إال استجبت دعاءنان نحن عبادؾ المضطركف فاكشف 
الضر عنا. نحن عبادؾ البلئذكف بابك ال تقطعنا عن بابك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ بقبائ  عيوبنان 

اإلكراـن ال تهلكنا يا أنت الغفورن أنت الودكدن اصف  اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجبلؿ ك 
أرحم الراحمين بذنوبنان ال تهلكنا بجريرة غيرنا يا رب العالمينن ال تهلكنا بجرير القادة الذين  ثركا 
دنياىم على أمرؾن الذين  ثركا كراسيهم كعركشهم على شرؼ العبودية لك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن 

ـن أعد قولك في محكم تبيانك }ًإالٌ انتالر لعبادؾ المسلمين في غزة يا ذا الجبلؿ كاإلكرا
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ن اللهم إف ىذا كعده ال زمن لو ليس حكران في كقت  َْتػىٍناليريكهي فػىقىٍد نىالىرىهي الل وي{ ]التوبةهلل من ااية
من األكقاتن أنت الناصر دائمان كأنت الملجأ دائمان كأنت المبلذ دائمان }ًإالٌ تػىٍناليريكهي فػىقىٍد نىالىرىهي 

اللهم عبداؾ المؤمنينن ىم مؤمنوف بك يا رب العالمينن ىم الئذكف بك يا ذا الجبلؿ الل وي ن انالر 
كاإلكراـ. اللهم إف عركش الدنيا كلهان طغاة األرض أضمع ال يستطيعوف أف يفعلوا شيئان أماـ 

نالرؾ المؤزر الذم تنالر بو عبادؾ المؤمنين يا رب العالمينن نالرؾ الذم  تيتو رسولك باألمس 
دؾ المسلمين اليـو يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن اغفر لنا ذنوبنان اصف  عنا صفحك الجميل يا  تو لعبا

رب العالمين يا أرحم من سيًئل كيا أكـر من أعطى كيا أكـر من استجاب يا رب العالمينن أنت 
ي قلب نبيك ن أنت أكدعت ف ُٗٓالقائل }فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى الل ًو لًٍنتى لىهيٍم{ ] ؿ عمرافهلل من ااية

محمد الرحمة لعبادؾ التائهين فارحمنا كإف كنا تائهين عن صراطك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن لكننا 
عبيدؾ المؤمنوف بكن لكننا عبيدؾ المتمسكوف بهديك يا أرحم الراحمينن نحن عبيدؾ المعتزكف 

كيسمع الساعة  بلسبلمك المعتزكف بشرعتك يا اهللن يا اهلل استجب دعاءنان يا من يرل مكاننا 
 كبلمنا كيعلم سرنا كعبلنيتنا
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 كٚه اٌّئٍَبد اٌل١ٕ٠خ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

ا ككشف المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  حقيقة البد من بيانه
الغطاء عنها حتى نتبينها كتتحمل ىذه األمة اإلسبلمية مسؤكليتها من كراء ذلك. إف المأساة 

الكبرل ال تتمثل في ىذا الحالار الذم تطاكؿ أمده على أىل غزة كال في القتل الذم استحر كال 
ثل المأساة يزاؿ بشيوخها أطفالها كنسائها البر ء كإنما تتمثل المأساة الكبرل في شيء  خرن تتم

الكبرل في السبب الذم أكدل إلى ىذا المالير. إف المأساة الكبرل تتمثل في أناس يزعموف أنهم 
ال يزالوف مسلمين يمدكف جسور الود كالتواصل كالقربى إلى أعداء اهلل عز كجل كأعدائهم كأعداء 

من إخوانهم في اإلنسانيةن ىؤالء الذين أصموا  ذانهم عن أصوات االستغاثة التي تتجو إليهم 
اإلنسانية كفي اإلسبلـن يعرضوف عن مد يد العوف إليهمن يعرضوف عن مد االستنالار استجابة 

لرغائبهم مخالفين في ذلكن بل مخاصمينن حكمى اهلل سبحانو كتعالى القائلهلل }ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم 
ن مخالفين بل مخاصمين في ذلك  ُلممتحنةهلل من اايةكىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة{ ]ا

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن  قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }ًمٍن ديكًنكيٍم ال يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكا مىا عىًنتٍُّم قىٍد بىدى
ين في ن مخالفين بل مخاصم ُُٖأىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري{ ] ؿ عمرافهلل من ااية

يًن فػىعىلىٍيكيمي الن اٍلر { ]ألنفاؿهلل من ااية ًإًف اٍستػىٍنالىريككيٍم ًفي الدٍّ  ٕذلك قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كى
ًبيًل الل ًو  [ن مخالفين بل مخاصمين في ذلك قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىمىا لىكيٍم ال تػيقىاتًليوفى ًفي سى

اًف{ ]النساءهلل من اايةكىاٍلميٍستىٍضعىًفينى ًمنى الرٍّجىاًؿ كىالنٍّسى  . ىؤالء الذين يقفوف من  ٕٓاًء كىاٍلًوٍلدى
أكامر اهلل عز كجل كأحكامو الالريحة القاطعة موقف المخالف بل المخاصم كما ذكرت ىو 

السبب في ىذه المأساة كمن ثم فهي المأساة الكبرل. رأل العدك األرعن أنو يقف بقدميو على 
يتظاىركف باإلسبلـن رأل العدك األرعن أنو يقف على أرض أرض راسخة من رؤكس ىؤالء الذين 

ثابتة مستقرة من رؤكس ىؤالء المسلمين الذين يدعموف كيؤيدكف كيواصلوف في الوقت الذم 



  

 ~277 ~ 
 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى  يعرضوف فيو عن إخوانهم في اهلل عز كجل كيمزقوف باستهانة بالغة أمر اهلل القائلهلل }ًإن مى
ةه فىأىٍصًلحيوا  [ن ينبغي أف نعلم أيها اإلخوة أف المأساة َُبػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{ ]الحجراتهلل من اايةًإٍخوى

الكبرل تتمثل في الينبوع كاألصل كال تتمثل في النتائج كالفركع. فما المنجاة من ىذه الماليبةن 
ما السبيل للتحرر من سبب ىذه المأساة الكبرل؟ سبيل ذلك يا عباد اهللن كىا أنا أضع النقاط 

على الحركؼن أف تتحرؾ ىذه األمة على محورين اثنينن أكلهما المحور السياسين ثانيهما المحور 
الديني. أما المحور السياسي فهنالك بقايا من القيادات الراشدة تحركت كال تزاؿ للنهوض بهذا 

د التي الواجب ابتغاء الترفع على ىذه المأساة الكبرلن كلعلكم تعلموف أف سورية في مقدمة الببل
تحركت على كل األصعدة كفي كل االتجاىات في النطاؽ السياسي من أجل التخله من ىذه 
المأساة الكبرل التي سببت النتائج الكثيرة المؤلمة. أما التحرؾ على صعيد المحور الديني فبل 
و إلى يزاؿ أمنية في النفس كال يزاؿ فكرة تراكد األذىاف على الرغم من الضركرة القالول التي تدع

ذلك. كأنا أيها اإلخوة ال أعني بالتحرؾ على المستول الديني األنشطة التي يقـو بها األفراد من 
أمثالين ال أعني خطبان تػيٍلقىى كال مواعظ تيسمىع كال بيانات فردية تيكتىب فلف ذلك كلو في الغالب 

التي ييفترض أنها يذىب أدراج الرياحن إنما أعني بالمحور الديني تلك المؤسسات اإلسبلمية 
تهيمن على قناعة األمة كتستوثع من الثقة التامة بهان ىذه المؤسسات ىي التي ينبغي أف يتمثل 
فيها المحور الديني المتحرؾن إنها ال تزاؿ جاثمة ساكنة ىادئة ىدأة الموت. المجمع الفقهي 

افن كإنها لذكرل نرجوا المنبثع من منظمة المؤتمر اإلسبلمي أين ىو صوتو؟ الجامع األزىر الذم ك
أال تكوف قد طويت كذابت كذىبت مع الري ن الجامع األزىر الذم كاف صوتيو صوتى اإلسبلمي 
المدكم على كل األصعدة أين ىو صوتون ال أعني األفراد المتناثرين فيون كإنما أعني صوت ىذه 

نذ أياـ كأنا أيضان المؤسسةن االتحاد العالمي لعلماء المسلمينن كىو اسم لعلكم سمعتم بو م
سمعت بو منذ أياـ كإنو السم كبير كبير كال أدرم أين يكمن مسماهن أين ىو التحرؾ من ىذه 

المؤسسات على الالعيد الديني الذم يوازم خ  التحرؾ السياسين كعندما أقوؿ التحرؾ الديني 
ال أعني الزفرات ال أعني بذلك البيانات التي يمتزج فيها األسلوب السياسي باألسلوب الدينين 

االصطناعية أك الحقيقية التي يطلقها بعض ىذه المؤسسات ىنا كىناؾ كإنما أعني أف تجتمع ىذه 
المؤسسات كلها على إصدار فتول تعلن من خبللها حكم اهلل سبحانو كتعالىن تعلن من خبللها 

ء اهلل كأعداء قرار الشريعة اإلسبلمية في حع من يمدكف يد التواصل كالود كالقربى إلى أعدا
اإلنسانية كأعداء إخوانهم في الدينن أعني بتحرؾ ىذه المؤسسات فتول ينبغي أف تالدر كاحدة 
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متفقة باسم ىذه المؤسسات تنطع بحكم الشريعة اإلسبلمية في حع ىؤالء اإلخوة لنا في 
أطفاالن دكف اإلنسانية كفي الدين يذبحوف بدكف جريرةن تدكر رحى القتل عليهم رجاالن شيوخان نساءن 

حساب مخالفينن بل كما قلت لكم مخاصمين قرار اهلل عز كجل كمخاصمين كصايا رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم القائلهلل المؤمنوف في توادىم كتحابهم كمثل الجسد الواحد إف اشتكى منو 

يخذلو عضوه تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى. كالقائلهلل المسلم أخو المسلم ال يظلمو كال 
كال يسلمو. المجمع الفقهين ما ىي مهمتو؟ كانت مهمتو كال تزاؿ إصدار الفتاكل كإنو إلى اليـو 
ماضو في إصدار الفتاكل في القضايا المنثورة الجزئية في الشريعة اإلسبلمية كالتي أشهد أنها لم 

الماليرمن أما ىذا التحرؾ الذم  تقدـ األمة إلى األماـ قيديمىان كلم تػيقىوٍّـ لها اعوجاجان. أما ىذا األمر 
كلف اهلل سبحانو كتعالى بو ىذه المؤسسات باسم األمة اإلسبلمية جمعاء فلف المجمع الفقهي 
عن ىذا الواجب غافل بل إنو لراقد بل إنو ربما قد حيًكمى عليو بالرقودن المجمع الفقهي المنبثع 

ن ما كظيفة منظمة المؤتمر اإلسبلمي بعد من منظمة المؤتمر اإلسبلمي. تعالوا نتساءؿ يا عباد اهلل
أف يرقد رقدة الموت عن النطع بكلمة في مجاؿ الفتول أما ىذه المأساة المدمرة؟ ما كظيفتها؟ ال 
كظيفة لها كال معنى لوجودىا ق . االتحاد العالمي لعلماء المسلمينن ىذا االسم ينسجم انسجامان 

اد كلكنو ال ينسجم أبدان مع تحرؾ أعضاء ىذا تامان مع فتول ينبغي أف تالدر من ىذا االتح
االتحاد يمينان كشماالن حركات سياسية تنافس أك تسابع أك تزاحم الناس المختالين بالسياسة 
كالذين يتحركوف بطبيعة الحاؿ في ىذا الالدد كعلى ىذا المستول. مؤسسة األزىرن فيم ىذا 

نثار األشخاص الذين يتكلموف كاحد من الالمت القاتلن كمرة أخرل أقوؿ لكم ال أعني باألزىر 
ىنا ككاحد من ىنا كىناؾ كإنما أعني المؤسسة متمثلة في شيخهان متمثلة في إدارتها. األمة 

اإلسبلمية تنتظر من ينطع باسمها عن حكم اهلل سبحانو كتعالى في ىذا األمر الماليرم. كلربما 
درت مجتمعة الفتول المعركفة التي تتساءلوف فلو فرضنا أف ىذه المؤسسات قامت بواجبها كأص

ال يمكن أف يختلف فيها اثناف ألف كتاب اهلل عز كجل صري  في بياف ىذا الحكم كألف كبلـ 
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم صري  في ذلك كلون لعلكم تتساءلوف فماذا عسى أف تفيد ىذه 

اؾ على منبر مثل ىذا المنبر الفتول؟ نعم ستفيد. فرؽ كبير بين أفراد يتكلموف من ىنا كىنا كىن
كبين مؤسسات تعبر عن مشاعر األمة اإلسبلميةن تعبر عن عقيدة األمة اإلسبلميةن تعبر عن 
التزامات األمة اإلسبلميةن عندما تستعلن ىذه المؤسسات بهذه الفتول كتعلن حكم الشريعة 

تجاىلوف حكم اهلل كىم اإلسبلمية باسم األمة اإلسبلمية فلف ىؤالء الذين كانوا كال يزالوف ي
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يتظاىركف باإلسبلـ كالذين كانوا كال يزالوف يمدكف أيدم الود كالتناصر كالمحبة إلى أعداء اهلل 
كأعدائهم كالذين يعرضوف عن صيحات إخوانهم المستغيثة بهم البد أف يرعوكان البد أف يتضاءلوا 

ما ننتظره كندعوا بون كإما أف يرحلوا  كالبد أف يتحركوا كعندئذو إما أف يكرمهم اهلل بالهدايةن كىذا
بقرار من أمة اإلسبلـن فلما الهدايةن كىذا ما نأملون كإما الرحيل كىذا ما ال يمكن أف نشك فيو 
بعد أف تقـو ىذه المؤسسات بواجباتها. مرة أخرل أقوؿ لكم أيها اإلخوة المجمع الفقهي الذم 

ساكنان كلم تقـو اعوجاجان أين ىو صوتو المدكم أصدر الكثير كالكثير من الفتاكل التي لم تحرؾ 
؟ االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما ينبغي أف يغطي نفسو بحركات من بلد إلى بلد كإنما  اليـو
ينبغي أف يالدر الفتول التي تنبئ عن حكم الشريعة اإلسبلمية في ىذا األمر  أما بعد يا عباد اهللن 

ينهي ىذه المأساة فالسبيل األكبر كاألعظم كاف كال يزاؿ مفتوحان إف عز  العثور على السبيل الذم 
أمامنا كال جدكل من اختراؽ أك السير في السبل كلها إف لم نسلك ىذا السبيل الكبير؛ سبيل 
الرجوع إلى اهللن سبيل التوبة النالوح على أعتاب اهلل ثم التضرع كااللتجاء الدائم إلى اهلل عز 

الخاصة كأكقات السحر. أكصي نفسي كأكصي كبلن منكم بالتوبة كاإلنابة  كجل السيما في األكقات
إلى اهلل عز كجل ثم إني أكصي نفسي كأكصي كبلن منكم بالوقوؼ موقف الذؿ كاالنكسار على 

أعتاب اهللن على باب الكـر اإللهين ندعوه كنستغيث برحمتو كجوده دكف توقفن نجعل من ذلك 
ستجابةن إف لم نحن أىبلن لذلك ففينا من ىؤالء الذين كصفهم كردان دائمان كلسوؼ تجدكف اال

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ريب  أشعث أغبر مدفوعان في األبواب ذم طمرين باليين لو أقسم 
على اهلل ألبر قسمون فينا أيها اإلخوة من ىذا القبيل كثيرن لئن لم يستجب اهلل دعاءنا ألننا أىل 

دعاءنا بحرمة ىؤالء الذين تحدث عنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  لبلستجابة فلسوؼ يستجيب
كسلم. أين أنتم من قوؿ اهلل عز كجلهلل }ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىنٍّي ميًمدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى 

لهلل }كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ًإلىى أيمىمو ن أين أنتم أيها اإلخوة من قوؿ اهلل عز كج ٗاٍلمىبلًئكىًة ميٍرًدًفينى{ ]ألنفاؿهلل
ر عيوا كىلىًكٍن ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضى 

انيوا يػىٍعمىليوفى{ ]ا . أنا أدعو نفسي في ىذا  ّْ-ِْألنعاـهللقىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
المكاف كأدعوكم كأدعو القادة كأدعو كل من يسمع كبلمي إلى التوبة النالوح بين يدم اهلل ثم إلى 
التضاؤؿ على أعتاب اهلل كاالنكسار كالذؿ أماـ باب الكـر اإللهي. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم فاستغفركه يغفر لكم
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 ال رىو٘ٛا اٌفزٓ فبْ ف١ٙب ؽظبك إٌّبفم١ٓ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
لى. أما بعد فيا عباد اهلل  كرد عن رسوؿ اهلل صلى اهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعا

عليو كعلى  لو كسلم بسند ضعيف أنو قاؿهلل ال تكرىوا الفتن فلف فيها حالاد المنافقين. كمعنى 
ىذا الكبلـ النبوم أف المسلمين عندما يكونوا في أمن كطمأنينة كعندما تكوف الفتن بعيدة عنهم 

ما كاف يفعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلكن إذا كقعت الفتنة ينبغي أف يستعيذكا باهلل منها ك
فليعلم المسلم أف هلل عز كجل في ذلك حكمة كأنها في الظاىر فتنة كابتبلء كلكنها في الباطن 
منحة كنعمة من النعم الخفيةن ىذه النعمة الخفية يشير إليها المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في 

فلف فيها حالاد المنافقينن أم إف المنافقين عندما يكونوف في ظلٍّ من ىذا الحديث إذ يقوؿهلل 
األمن كالطمأنينة كرغد العيش فلف نفاقهم يختفي كال يستبين ألنهم ال ييكل فوف بمغرـو إسبلمي 

يدفعونو كإنما ىي المغانم يقتطفونها مع إخوانهم المسلمين الالادقين كلكن إذا انتابت المجتمعى 
ةه كتسرب إليها زلزاؿي فتنة فعندئذو يختفي غطاء النفاؽ كيتجلى ما ىو مستكن في اإلسبلمي ًىز  

القلوب فهذا ىو المعنى الذم أراده المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بقولوهلل فلف فيها حالاد 
المنافقين. قلتي لكم إف الحديث مركمٌّ بطرؽ ضعيفة كلكن بياف اهلل عز كجل في محكم تبيانو 

ث كيقويو. ىنالك  يات كثيرة يبين اهلل سبحانو كتعالى فيها الحكمة من الفتن يدعم ىذا الحدي
التي يبعثها بين الحين كااخر في حياة المجتمعات اإلسبلميةن إنو يقوؿ مثبلنهلل }كىمىا أىصىابىكيٍم يػىٍوـى 

ٍمعىاًف فىًبًلٍذًف الل ًو كىلًيػىٍعلىمى اٍلميٍؤًمًنينىن كىلًيػىٍعلىمى ا ًبيًل اٍلتػىقىى اٍلجى ل ًذينى نىافػىقيوا كىًقيلى لىهيٍم تػىعىالىٍوا قىاتًليوا ًفي سى
تػ بػىٍعنىاكيٍم{ ] ؿ عمرافهلل من ااية [ن الحظوا كيف ُٕٔ-ُٔٔالل ًو أىًك اٍدفػىعيوا قىاليوا لىٍو نػىٍعلىمي ًقتىاالن الى

رسوؿ اهلل صلى أف البياف اإللهي يوض  لنا الحكمة من االبتبلء أك الفتنة التي أصابت المسلمين ك 
اهلل عليو كسلم بين ظهرانيهمن ما الحكمة؟ أجاب البياف اإللهي عن ذلك } كىمىا أىصىابىكيٍم يػىٍوـى 

ٍمعىاًف فىًبًلٍذًف الل ًو كىلًيػىٍعلىمى اٍلميٍؤًمًنينىن كىلًيػىٍعلىمى ال ًذينى نىافػىقيوا   أم ليستبين علم اهلل  الخفي اٍلتػىقىى اٍلجى
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كاضحة للناس جميعانن كتأملوا في قولو عز كجلهلل }مىا كىافى الل وي لًيىذىرى اٍلميٍؤًمًنينى  السابع حقيقة ساطعة
عمرافهلل  عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو حىت ى يىًميزى اٍلخىًبيثى ًمنى الط يًٍّب كىمىا كىافى الل وي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب{ ] ؿ

ًإٍف تياًلٍبكيٍم سىيٍّئىةه ن كتأملوا في قولو عز كج ُٕٗمن ااية لهلل }ًإٍف تىٍمسىٍسكيٍم حىسىنىةه تىسيٍؤىيٍم كى
ا بػىيىافه لًلن اًس   َُِيػىٍفرىحيوا ًبهىا{ ] ؿ عمرافهلل من ااية كانظركا إلى قولو سبحانو كتعالىهلل }ىىذى

ن ًإٍف يىٍمسىٍسكيٍم قػىٍرحه كىىيدلن كىمىٍوًعظىةه ًلٍلميت ًقينىن كىال تىًهنيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلى  ٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى
ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍعلىمى الل وي ال ًذينى  مىني  اًكليهى ـي نيدى وا كىيػىت ًخذى ًمٍنكيٍم فػىقىٍد مىس  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىتًٍلكى اأٍلىي ا

اءى كىالل وي ال ييًحبُّ الظ اًلًمينىن كىلً  اًفرًينى{ ] ؿ عمرافهلل شيهىدى ييمىحٍّهى الل وي ال ًذينى  مىنيوا كىيىٍمحىعى اٍلكى
. أرأيتم كيف أف البياف اإللهي جاء تبيانان لسنة من سينىًن اهلل في الكوف عبػ رى عنها  ُُْ-ُّٖ

المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بقولوهلل ال تكرىوا الفتنن أم بعد كقوعهان فلف فيها حالادى 
كإنكم لتركف مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل بل مالداؽ كبلـ اهلل سبحانو كتعالى في اايات المنافقين. 

التي تلوتيها على مسامعكم في ىذا المنعطف الخطير الذم تمر بو أمتنا اإلسبلمية. عبادى اهلل ما 
رأيت مظهران من مظاىر النفاؽ تفوح رائحتو النتنة كالمظهر التالي؛ عندما يستعلن الذين يبينوف 

لناس مظاىر إسبلمهم كيمضغوف شعاراتو ككلماتو في كل مناسبة عندما يجدكف عدكان هلل كلرسولو ل
كلعباد اهلل المؤمنين قد استشرل طغيانو كاتجو بالطغياف الذم يشبو ىذا الطغيافى الهمجي الذم 

كإف  نراه اليـو يكوف موقفهم ىو االنحياز إلى العدكن يكوف موقفهم دعم ىذا العدك إف بالكبلـ
بالفعل كإف بالسكوتن كالساكت على ظلم الظالم إنما يعتبر سكوتو لونان من أخطر ألواف الدعم 
لو. ما رأيت نفاقان تبرز حقيقتو كتنتشر رائحتو كالنفاؽ الذم تظهر دالئلو في ىذا األمرن إنها 

ا ال ًذينى  مىنيوا  ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم مخالفة حادة ألمر اهلل سبحانو كتعالى القائلهلل }يىا أىيػُّهى
ن كقد تلوت عليكم  يات كثيرة كلها تحذير  ُأىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة{ ]الممتحنةهلل من ااية

للمسلمين الالادقين من أف يعرضوا عن االنتالار إلخوانهم المسلمين ثم يتجهوا باالنتالار إف 
ت ألعداء اهلل سبحانو كتعالى كأعداء عباده المسلمينن كقد ص   عن باللساف أك باليد أك بالالم

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ فيما ركاه الحاكم في مستدركو من حديث عبد اهلل بن 
عباسهلل من أعاف ظالمان ليدحض بباطلو حقان فقد برئت منو ذمةي اهلل كرسولون كقد المالطفى صلى 

ذاتىو بألفاظ أخرل في حديث  خر من أعاف ظالمان سيلٍّ ى عليو.  يات بيٍّنات اهلل عليو كسلم المعنى 
من كتاب اهلل عز كجل تحذر المسلمين من أف يعرضوا عن االنتالار إلخوانهم المسلمين عندما 

يحيع بهم الببلء كعندما تدكر عليهم رحى الظلم يحذر اهلل عز كجل المسلمين من أف يعرضوا عن 
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م يتجهوا بالدعم كاالنتالار ألعداء اهلل سبحانو كتعالى }ال تىًجدي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًالل ًو إخوانهم ىؤالء ث
ن عباد اهلل أنا لست أخشى  ِِكىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىاد  الل وى كىرىسيولىوي{ ]المجادلةهلل من ااية
عوفن ىذا الطغياف الذم لعل التاريخ من خبلؿ ىذا الطغياف المستشرم الذم تركف أك الذم تسم

الغابر لم يشهد لو مثيبلن ق ن ىذا الطغياف الذم يتجو باإلفساد إلى الحرث كالنسل كيتجو للقضاء 
على الحياة اامنة البريئة المطمئنة دكف حساب كدكف توقفن نعم أنا ال أخشى على اإلسبلـ من 

و عليو كالشك أف هلل عز كجل في عباده سننان ىذا الطغياف ق ن الشك أف ىذا الطغياف سيعود كبال
تدؿ على أف الباطل لو جولة كلكن جولتو ستعود عليو بالوباؿ }فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا 

فىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي ًفي اأٍلىٍرًض{ ]الرعدهلل من ااية [  كإنما المراد بما ينفع الناس الحع الذم ُٕيػىنػٍ
و اهلل سبحانو كتعالى على عباده في مختلف كتبو التي أنزلها عن طريع الرسل كاألنبياء كلكن نزل

الذم أخشاه أف يتحوؿ الحكم كاألمرن أف يتحوؿ العز الذم متع اهلل عز كجل ىذه األمة بو إلى 
ًإٍف تػىتػىوىل ٍوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػى  رىكيٍم ثيم  ال ااخرينن الذم أخشاه أف يحيع بنا قوؿ اهلل عز كجلهلل }كى ٍومان غىيػٍ

ن الذم أخشاه أف يحيع بنا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }يىا  ّٖيىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍم{ ]محمدهلل من ااية
ا ال ًذينى  مىنيوا مىٍن يػىٍرتىد  ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأًتي الل وي بًقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي{ دةهلل من ]المائ أىيػُّهى

ن ىذا ىو الذم أخشاه. عباد اهلل ىل رأيتم في المجتمعات اإلسبلمية بػىعيدىٍت أك قػىريبىٍت  ْٓااية
سواء كانت من المجتمعات اإلسبلمية أك التائهة الضالة أك الملحدة من ال يػيقىدٍّسي الوحدة! من ال 

بدل من مغرب الوحدةن يعلم أف القوة إنما تنبع من مشرؽ الوحدة! كأف الضعف كالهواف إنما يت
من التفرؽ كأسبابو! إنكم لتركف عندما تلتفتوف إلى العالم اإلسبلمي كالعربي بل إلى العوالم األخرل 
إنكم لتجدكف كيف أف المجتمعات كلها تنشد الوحدة كتتحرر من التفرؽ إال مجتمعنا اإلسبلمي 

ناداه بياف اهلل قائبلنهلل }كىاٍعتىاًلميوا  الذم دعاه اهلل سبحانو كتعالى إلى االتفاؽن ىذا المجتمع الذم
ًميعان كىال تػىفىر قيوا{ ] ؿ عمرافهلل من ااية ٍبًل الل ًو جى ن ىذا المجتمع ييٍدعىى إلى الوحدة  ًَُّبحى

فينبذىا كيعشع التفرؽ كالخالاـن ىذه الظاىرة ىي الظاىرة المخيفةن أما اإلسبلـ فاإلسبلـ منالور 
هلل عز كجل يػيقىيٍّضي لو في كل عالر جنودىه المخلالين لو. إنني في كل عهد كفي كل كقت كلكن ا

أخشىن كىذا ىو الذم يقضُّ المضجع كىذا ىو الذم يخيفن أخشى أف يستلب اهلل عز كجل 
من ىذه األمة عز حضارتها كمجدىا كسؤددىا ثم يعطي األمانة ألمم أخرلن أيها اإلخوة كاألمل ال 

كىو الذم يوجو القلوب كىو الذم يقلبها كما يشاء. إننا ال يزاؿ معقودانن كربك ىو الذم يهدم 
نزاؿ ننتظرن ال أقوؿ من الدكؿ كالحكومات العربية كاإلسبلمية بل من المؤسسات اإلسبلمية التي 
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تنتمي أكؿ ما تنتمي إلى الشعوب اإلسبلمية كلها كجود رسمي أيضان في الوقت ذاتون أنتظر من 
كقبل األمس أف تعلن عن حكم اهلل عز كجل في ىذا الذم ىذه المؤسسات كما قلت باألمس 

يستشرم اليـو على أرض غزة كفيما ينبغي أف يكوف عليو حاؿ المسلمين تجاه ىذا العدك األرعن 
ب حوف كتستلب  الطاغي كفيما ينبغي أف يكوف عليو حاؿ المسلمين تجاه إخوانهم الذين يػيقىتػ ليوفى كييذى

ـي عليهم د كرىم بدكف حساب. إننا ننتظر منظمة المؤتمر اإلسبلمي التي ينبثع عنها حقوقهم كتػيهىد 
المجمع الفقهي كمهمتو كانت كال تزاؿ تقديم الفتاكلن رابطة العالم اإلسبلمي التي ينبثع منها 

المجمع الفقهين الجامع األزىرن كال أقوؿ الجامعة التي تتمثل في كليات متناثرة ىنا كىناؾن أقوؿ 
ىر المتمثل في مشيختو كفي إدارتون ال أزاؿ بل ال يزاؿ العالم اإلسبلمي ينتظر من الجامع األز 

ىذه المؤسسات أف تعلن حكم اهلل سبحانو كتعالى في ىذا الذم ذكرتن إف لم ننفٍّذ فعلى أقل 
تقدير ينبغي نعلنهان ينبغي أف نعلن حكم اهلل عز كجل كليقل من يشاء أف يقوؿهلل كلكننا ضعاؼ ال 

أف نطبع ىذا الحكم. أما أف نركغ عما أمر اهلل عز كجل بو سلوكان ثم نغطي ركغاننا بتبرير نستطيع 
من السكوت عن بياف حكم اهلل كالعالىم يطلب كالعالىم ينتظر فهذا شيء مخيف كمرعب. أسأؿ 
اهلل سبحانو كتعالى أف يجمع أمتنا على ما يرضيو كأسألو عز كجل أف يهدينا جميعان إلى سواء 

و المستقيمن أما أنا بوصفي فردان أقف على ىذا المنبر الذم عيًهدى إلي  بالخطابة فيو بل صراط
بوصفي عالمان من علماء المسلمين كما يقولوف فلسوؼ أقرأ عليكم في الخطبة الثانية نه الفتول 

الشريعة التي لم أجتهد فيها كاهلل يعلم كلم أخترعها من عندم كاهلل يعلم كإنما نقلتها كما ىي من 
اإلسبلمية الغراء قائمة على دعامة من كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل كإجماع علماء المسلمينن أقوؿ 
قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم  أما بعد فها أنا أتلو عليكم نه الحكم الذم أنقلو إلى مسامعكم 

ة فاسمعوا أيها مأخوذان من صري  كتاب اهلل كصري  سنة رسوؿ اهلل كصري  ما أجمعت عليو األم
اإلخوة كلن أتزيد من عندم كلمة كاحدة في ىذا األمر  ىذا ىو حكم الشريعة اإلسبلمية فيما 

ينبغي أف تكوف عليو عبلقة المسلمين مع إسرائيل كفي الموقف الذم يجب عليهم أف يجددكا مع 
غزةن في  إخوانهم أف يجددكا مع إخوانهم المحاصرين كالمقاتلين بيد العدك اإلسرائيلي في

ا ال ًذينى  مىنيوا ال  الموقف الذم ينبغي أف يتخذكه من ىذا العدكاف  أكالنهلل يقوؿ اهلل تعالىهلل }يىا أىيػُّهى
ن كيقوؿ عز كجلهلل  ُتػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة{ ]الممتحنةهلل من ااية

ن  ًِِمنيوفى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىاد  الل وى كىرىسيولىوي{ ]المجادلةهلل من ااية}ال تىًجدي قػىٍومان يػيؤٍ 
يًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عى  هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى قىاتػىليوكيٍم ًفي الدٍّ ا يػىنػٍ لىى كيقوؿهلل }ًإن مى
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ن كعليو فقد تم إجماع  ٗتػىوىل ٍوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىل هيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى{ ]الممتحنةهللًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف 
المسلمين على أنو تحـر على المسلمين مواالة العدك اإلسرائيلي كيحـر مد يد أم نوعو من أنواع 

ه علماء المسلمين منذ التعاكف معهم بما في ذلك إقامة العبلقات الدبلوماسيةن كلم نجد فيما قرر 
صدر اإلسبلـ في باب الجهاد أم خرؽ لهذا اإلجماعن ككيف يجرؤ مسلم عالم بكتاب اهلل على 

ًبيًل الل ًو  خرؽ بيانو المحكم القاطع  ثانيانهلل يقوؿ اهلل تعالىهلل }كىمىا لىكيٍم ال تػيقىاتًليوفى ًفي سى
اًف{ ]النساءهلل من اايةكىاٍلميٍستىٍضعىًفينى ًمنى الرٍّجىاًؿ كىالنٍّسىاًء كىا ا اٍلميٍؤًمنيوفى  ٍٕٓلًوٍلدى ن كيقوؿهلل }ًإن مى

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم كىاتػ قيوا الل وى لىعىل كيٍم تػيٍرحىميوفى{ ]الحجراتهلل ن قاؿ المفسركف المراد  ًَُإٍخوى
ركاه مسلم كغيرههلل  باإلصبلح رد غائلة البغي عنهم. كيقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما

المسلم أخو المسلم ال يظلمو كال يسلمو كال يخذلو. كعليو فقد تم إجماع المسلمين على أنو 
يجب على كل مسلم تقديم العوف الممكن إلخوانهم الذين يقعوف في أم نوعو من أنواع الضيم 

قهم كىذا يعني السيما ذاؾ الذم يتمثل في اعتداء أعداء اهلل على حياتهم كأكطانهم كسائر حقو 
أنو يجب على المسلمين جميعان اليـو العمل بكل السبل الممكنة على رد غائلة العدكاف الهمجي 
الضارم الذم يمارسو الطغياف اإلسرائيلي دكف توقف على إخواننا في غزة كما يجب عليهم العمل 

ا معبر رف  على رفع الحالار المضركب عليهم كفت  سائر المعابر المغلقة في كجوىهم السيم
الذم ىو السبيل الطبيعي المفتوح بينهم كبين إخوانهم في مالر. إف تجاىل المسلمين لهذا 
الواجب اإللهي الذم يالرح بو كتاب اهلل عز كجل كإف إصرار أكلئك الذين يتحدكنو كيقرركف 

ينذر المضي في مخالفتو تقربان من الطغاة الذين أعلنوا الحرب على اهلل كعلى عباده المؤمنين 
نىةه أىٍك  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تياًليبػىهيٍم ًفتػٍ ًر ال ًذينى ييخى بغضب رباني كشيك كصدؽ اهلل القائلهلل }فػىٍليىٍحذى

. ىذا كاجب رباني أخرجتو من عنقي كأسأؿ اهلل أال  ّٔيياًليبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه{ ]النورهلل من ااية
ًإٍذ أىخىذى الل وي مً  نػين وي ًللن اًس كىال تىٍكتيميونىوي فػىنىبىذيكهي يجعلني ممن قاؿهلل }كى يػٍّ يثىاؽى ال ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىتيبػى
. أرجو من إخواننا في مشارؽ األرض كمغاربها الذين  ُٕٖكىرىاءى ظيهيورًًىٍم{ ] ؿ عمرافهلل من ااية

 زاؿ سانحةيعلموف حكم اهلل أال يلقوا ىذا األمر الرباني كراء ظهورىمن كالفرصة ال ت
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 اٍوائ١ً رؾفو لجو٘ب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

اهلل  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  ص  عن رسوؿ اهلل صلى
عليو كعلى  لو كسلم أنو قاؿهلل ال تقـو الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيقتل المسلموف اليهود حتى 
يختبئ اليهودم كراء الشجر كالحجر فيقوؿ الشجر كالحجر يا مسلم يا عبد اهلل ىذا يهودم 

ن إذا سمع كرائي فتعالى فاقتلو إال الغرقد فلنو من شجر اليهود. أيها اإلخوة الشك أف في الناس م
ىذا الحديث ذىب بو العجب منو مذىبان قد يوصلو إلى اإلنكارن لعلو يقوؿ ما شأف الحجر 

كالشجر كما عبلقتو بما يفعلو اليهود كليس لو من شعور بشيء من ذلك كلكني أقوؿ لكم إذا أراد 
كسمعو الناس اهلل شيئان ىي أى أسبابو. إذا لم يحن بعد كقت ظهور الشيء الذم أراده اهلل عز كجل 

غيبان ربما عجبوا منو كاستبعدكه ألف اهلل عز كجل لم يهىيٍّئ أسباب ىذا األمر بعد كلكن عندما 
يخلع اهلل مقدماتو كيهيٍّئ أسبابو يزكؿ العجب. أرأيتم لو أف في الناس قاؿ قبل سنوات إف الغرب 

يل كلسوؼ يتخذ من كلٍّ بشطريو األكركبي كاألمريكي سيثور على الالهيونية العالمية كعلى إسرائ
منهما موقف المؤدب كالزاجر إذان لذىب العجب بهؤالء الناس أيضان إلى حدٍّ اإلنكار ربمان كلربما 
قاؿ قائل الغرب يقف من إسرائيل كالالهيونية العالمية موقف الثائر المؤدب كنحن نرل أف الغرب 

م ما تشاء كتقلبو كيفما تريد! كلكني أعود ليس إال خاتمان ذليبلن في إٍصًبًع إسرائيل تفعل بهذا الخات
فأقوؿ لكم إذا أراد اهلل شيئان ىي أ أسبابو كمن ثم يزكؿ العجب. إنكم تعلموف أف الشارع الغربي كاف 
كال يزاؿ يستبطن كراىية ما مثلهان ال أقوؿ للالهيونية العالمية كإسرائيل فق  بل لليهود قاطبةن 

على أف يبوح بهذه الكراىية ذلك ألف السياسة التي زمامها بيد  كلكن الرجل الغربي لم يكن قادران 
الالهيونية العالمية كانت تكمم األفواه ككانت تمنع اإلنساف الغربي من أف يبوح بغيظو كبكراىيتو 
الشديدة للالهيونية العالمية كإلسرائيل كلكني أقوؿ مرة ثالثة إذا أراد اهلل شيئان ىي أ أسبابو. لقد 

أذف كرأل كل ذم عينين الوحشية الضارية التي تزلزؿ لها دماغ التاريخ كفكرهن سمعت كل ذم 
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ىذه الوحشية التي لم يكن في العالم كلو طاغو أك باغو يستطيع أف يضرب بها المثل األعتى الذم 
. ىا أنتم تركف كيف تحولت غزة إلى نهر من الدماء تعـو فيو أشبلء  ضربت بو إسرائيل اليـو

ء النساءن ىا أنتم سمعتم كربما رأيتم كيف أف رجاالن من رجاؿ الدين كانوا يباركوف األطفاؿن أشبل
ىذا اإلجراـ الوحشي الذم تزلزؿ لو كياف التاريخ كلون ىذه الوحشية ضج  لها الشجر كالحجر 
أجلن ضج  منها الشجر كالحجر ككاف ذلك سببان أك مقدمة بين يدم الحقيقة التي أخبر عنها 

صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن نظرنا كإذا باألمر البعيد أصب  قريبانن كإذا بالشأف رسوؿ اهلل 
العىجىب أصب  أمران طبيعيانن نظرنا إلى اإلنساف الغربي كإذا بالكراىية التي كانت دفينة كراء صدره 
قوؿ أصب  يزمجر بها في كل صعيدن إذا بالغيظ الذم كاف كامنان بين جوانحو كأعود فأقوؿ لكمن أ

ىذا عن الغرب بشطريو األمريكي كاألكركبين عادت األفواه تنطع كتعلن عن ىذا الغيظ الكامنن 
عن ىذه الكراىيةن أجل ىذا الذم رأيناه كسمعناهن كانت السياسة من قبل تكمم األفواه كلكن 

تستطيع  بركاف الغضب فىج ر ىذا الس د  السياسين لم تعد السياسة تستطيع أف تكمم فمان كلم تعد
أف تمنع الشارعى الغربي من أف يستعلن بمشاعره التي كانت كظلت إلى أمدو ما خفية. ىذا الذم 

نراه أمامنا اليـو يا عباد اهلل يجلٍّي لنا حكمة رب العالمين إذ يقوؿهلل }كىلىٍوال دىٍفعي الل ًو الن اسى بػىٍعضىهيٍم 
[ن ككم ككم كراء ىذه الجملة البليغة القر نية من وُِٓبًبػىٍعضو لىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي  ]البقرةهلل من ااية

معافو يضيع الوقت عن بيانها كلكن األحداث ستكشفها كتضع منها النقاط على الحركؼ. الشجر 
كالحجر لقد ضج  كلٌّ منهما من الوحشية التي ال يستطيع البياف أف يالفهان يذكب البياف قبل أف 

شجر كالحجر ال يملكاف شعوران؟ إذا طف  الالاع كتحولت ينطع بو اللسافن أجلن كمن قاؿ إف ال
الوحشية أك اإلجراـ إلى ىذه الحاؿ التي يذىل لها التاريخ فلف األمر يهم الشجر كيهم الحجر 
ٍشيى  ا اٍلقيٍر فى عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعان ميتىالىدٍّعان ًمٍن خى ًة الل ًو كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل }لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

ا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري ُِ]الحشرهلل من ااية ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى [ن كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل }كى
ٍشيىًة الل ًو  ]البقرةهلل من ا يػىٍهًب ي ًمٍن خى هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ هىا لىمىا يىش ق عي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي كى ًإف  ًمنػٍ ن [ْٕااية كى

ىذا البياف اإللهي يكوف غريبان عن األذىاف كعن األسماع كلكن عندما يحين تنفيذ اهلل عز كجل 
لوعده يتحقع المناخ الذم يقرب البعيد كالذم يجعل األمر العجيب أمران كما قلت لكم طبيعيان. 
ا أقوؿ لكم كأنا المسؤكؿ عن ىذا الكبلـ لن تجدكا الغرب بعد اليـو يخفي مشاعره تجاه ىذ

العدك األرعن لئلنسانية بل للجنس البشرمن لقد أخفى مشاعره كصبر أمدان من الزمن إذا كاف قػيٍفلي 
السياسة ىو الذم يكمم فمو لكن بركاف الغضب المزمجر تغلب اليـو على أقفاؿ السياسة الغربية  
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ا تعرفوف كلهان كمن ىنا فلف العقبلء كلهم يعلموف أف إسرائيل فما فعلت إلى األمس في غزة مم
كمما ال أريد أف أصفو إنما كانت تحفر بذلك قبرىا كلسوؼ يدفنها الغرب في ىذا القبرن عىًلمى 
ذلك من علم كجهلو من جهل. كىذا الذم أقولو لكم ىو الذم يزيل العجب كيزيل االستغراب 

الساعة  من قوؿ رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلمهلل ال تقـو الساعة حتى تقاتلوا اليهودن ال تقـو
حتى يقاتل المسلموف اليهودن فيقتل المسلموف اليهود حتى يختبئ اليهودم كراء الشجر كالحجر 
فيقوؿ الشجر كالحجر يا مسلم يا عبد اهلل ىذا يهودم كرائي فتعالى فاقتلو إال الغرقد فلنو من 

ىذا  شجر اليهود. العجب مما فعلت إسرائيل يكافئ العجب مما قالو رسوؿ اهللن العجب من
الذم أقدمت عليو إسرائيل ليس أقل  أبدان من العجب الذم أنبأ عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم إذ ينطع الشجر كينطع الحجر ثائران على ىذه الوحشية يهيب بالمسلم أف يقـو فيثأر 

كينبغي أف للعدؿن يثأر لئلنسانيةن يثأر للطفولةن يثأر للدماء الزكيةن ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمها 
نزداد إيمانان بكل ما أنبأ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
العظيم فاستغفركه يغفر لكم  أما بعد فيا عباد اهلل إنكم لتركف الخطر األعظم الذم يطل عليها من 

فية غارت أك كادت كبردل سماء اهلل عز كجل كالذم تركف دالئلو على أرضنا ىذهن المياه الجو 
جف كأصب  أرضان يابسة قاحلة كيىنبوع الفيجة يتقله يومان إثر يـو فما أنتم فاعلوف يا عباد اهلل إف 
غارت مياىكم كإلى من تلجؤكف  نذاؾ. أقوؿ ىذا من أجل أف نخترؽن مرةن أخرل أستعمل ىذه 

ن ىويتنا عبيدان مملوكين هلل الكلمةن من أجل أف نخترؽ حاجز الغفلة عن اهللن حاجز الغفلة ع
سبحانو كتعالى قبل فوات األكافن أقوؿ ىذا من أف أجل أف نؤكب كنتوب إلى اهلل عز كجلن ذلك 

ألف علماء الشريعة جميعان قالوا كأكدكا أف مياه السماء ال تيٍحبىسي إال لسبب كاحد أك لسبب 
ري الحقوؽ كتيضىي عي ألصحابها رئيسي كاحد ىو الظلمن عندما يشيع الظلم في المجتمع كعندما  تػيٍهدى

عندئذو يطل ىذا الخطر على تلك األمة أك ذلك المجتمع فلما أف يٍرعىًومى أفراد ذلك المجتمع قبل 
فوات الفرصة كيؤكبوا كيتوبوا كيردكا المظالم كالحقوؽ إلى أصحابها أك يظلوف سادرين في غيهم 

ٍن يىٍأتًيكيٍم كغفلتهم كعندئذو سيأخذ ىذا الببلء منهم بالخن اؽ }قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف أىٍصبى ى مىاؤيكيٍم غىٍوران فىمى
[. قلت لكم باألمس كأقولها اليـو أيضان يا عباد اهلل إف اهلل عز كجل ًَّبمىاءو مىًعينو  ]الملكهلل

يحب العدؿ كيثيب عليو إف في الدنيا أك في ااخرة كإف كاف العادؿ كافران كيكره الظلم كيعاقب 
و إف في الدنيا أك في ااخرة كإف كاف الظالم مسلمان أك مؤمنانن ىذه حقيقة أنقلها إليكم من علي

بياف اهلل سبحانو كتعالى كما أجمعت عليو أمتنا اإلسبلميةن فيا عباد اهلل لم يفت األكاف بعدن تعالوا 
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نىا حقوقان للعبادن كأنا أخاطب نفسي أكالنن تعالوا نتب إلى اهلل من ذنوبنا السيما الذنوب التي حى  م لىتػٍ
تعالوا نتب إلى اهللن تعالوا نرد المظالمن تعالوا نرد الحقوؽ إلى أصحابها كإالن إف لم نتب إلى اهلل 
عز كجل توبةن نالوحان كظللنا على ىذا النهج راكبين رؤكسنا سادرين في غفلتنا فلني أخشى أف 

ـو كإذا بهذا الينبوع الذم كاف كال يزاؿ يتحوؿ اإلنذار إلى كاقع كإني أخشى أف نستيقظ ذات ي
ن ما أنتم فاعلوف  نذاؾ. بلغوا ىذا الذم أقولو لنفسي  يكـر اهلل بو عباده ماءن نميران إذا بو قد جف 
أكالن كلكل منكم ثانيان لكل إخوانكمن لكل من يريد أف يرفع الببلء عن ىذه البلدة كىذه األمة 

 ا ممن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنوكأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعلن
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 ِٓ ٟ٘ اٌٍّخ إٌبع١خ ؟؟!

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

بسبلح  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  إف األمة التي تتمتع
الوحدة كالتضامن لن يناؿ البغي منها أم مناؿ مهما استشرل كمهما استعاف بو من أسلحة الفتك 
كالدمارن كإف األمة التي تركن إلى عوامل الخالومة كالشقاؽ كالتي تالدعت إلى ًفرىؽو كفئات 

الفتاكة  متخاصمة متعادية ال يمكن أف ييٍكتىبى لها النالر مهما تمتعت كاستعانت بو من األسلحة
المتنوعةن بهذا نطع بياف اهلل كبهذا شهد التاريخ القريب كالبعيد كلوال ىذه الحقيقة ما قرأنا في  
كتاب اهلل سبحانو كتعالى الدعوة الملحة كالمتكررة إلى التضامنن إلى الوحدةن إلى نبذ الشقاؽ 

بأساليب شتىن يقوؿ  نانهلل كالتفرؽن ككلنا يقرأ في كتاب اهلل سبحانو كتعالى ىذه الدعوة المتكررة 
اءن فىأى  ًميعان كىال تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى الل ًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم أىٍعدى ٍبًل الل ًو جى ل فى بػىٍينى }كىاٍعتىاًلميوا ًبحى

ًتًو ًإٍخوىانان كىكيٍنتيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن   هىا  ] ؿ عمرافهلل من قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍ
[ن كيقوؿهلل }كىأىًطيعيوا الل وى كىرىسيولىوي كىال تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم كىاٍصًبريكا ًإف  الل وى َُّااية

لىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي [ن كيقوؿهلل }كىال تىكيونيوا كىال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػى ْٔمىعى الال اًبرًينى  ]ألنفاؿهلل
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان َُٓاٍلبػىيػٍّنىاتي كىأيكلىًئكى لىهيٍم عىذىابه عىًظيمه  ] ؿ عمرافهلل [ن كيقوؿهلل }كىأىف  ىىذى

[ ُّٓتػىتػ قيوفى  ]األنعاـهللفىات ًبعيوهي كىال تػىت ًبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍم كىص اكيٍم ًبًو لىعىل كيٍم 
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىات ًبعيوهي كىال تػىت ًبعيوا السُّبيلى  أم ال تتفرقوا بين المذاىب المتطاحنة }كىأىف  ىىذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىص اكيٍم بًًو لىعىل كيٍم تػىتػ قيوفى  ]األنعاـهلل اد اهلل [. كإني ألقولها يا عبُّٓفػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سى
كال أتحفظ كل مجتمع يركن أفراده إلى عوامل الفرقة كالتشاحن كيضحي أفراده بواجب الوحدة 
التي أمرنا اهلل عز كجل بها في سبيل االنتالار للرأم كللمذىب كلبلجتهاد ليسوا صادقين في 
بغي إسبلمهم كليسوا مخلالين في التمسك بأكامر موالىم كخالقهم سبحانو كتعالىن ىذه حقيقة ين
أف نقولها كينبغي أف نتأمل في ىذا الذم يقرره التاريخ كينطع بو بياف اهلل كتشهد بو كقائع 
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األحداث قريبة كانت أك بعيدة. عباد اهلل إف عوامل الفرقة كالشقاؽ كثيرة كمتنوعة كلكن أخطر 
ة أمتي ىذه العوامل تلك التي تفعل فعلها باسم الدين نفسو. عندما أجد من يحاكؿ أف يحيل كحد

إلى شتات كفرقة كىو ال يؤمن باهللن كىو يرفع لواء اإللحاد ما أيسر أف أنبذ دعوتو كما أيسر أف 
أتجو إلى النقيض مما يدعو إليو كلكن عندما أجد من يدعو إلى الشقاؽ كالفرقة كىو يرفع فوؽ 

من الناس رأسو شعار الدينن شعار اإلسبلـن كم ككم من أناس ييٍخدىعيوف بدعوتو كمن ثم كم 
يضحوف بالوحدة التي أمر اهلل بها كيقعوف فيما حذ ر اهلل عز كجل منو من التشظي كالتالدع 
كالتحوؿ إلى فئات متفرقة شتى. كلعل من أخطر ىذه العوامل التي تتحرؾ باسم الدين فهم 

مقلوب منكس لحديث صحي  ركاه أصحاب السنن عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أنو 
ترؽ اليهود إلى إحدل كسبعين فرقة كتفرقت النالارل إلى اثنتين كسبعين فرقة كستفترؽ قاؿهلل اف

أمتي إلى ثبلثو كسبعين فرقةن زاد اإلماـ الترمذم على ذلك ىذه الزيادة على لساف رسوؿ اهلل 
نا صلى اهلل عليو كسلم  قائبلنهلل كلها في النار إال ملة كاحدةن قيل لو ما ىي يا رسوؿ اهلل قاؿهلل ما أ

عليو كأصحابين فهذا الحديث حديث صحي  كلو معنى يزيد األمة إلى االجتماع كاأللفة كلكن في 
الناس اليـو كثرة ذىبت في تفسير ىذا الحديث مذىبان باطبلنن مذىبان منكسان تحوؿ بذلك ىذا 
ء الحديث إلى عامل من أخطر عوامل الفرقة بين المسلمينن كثيران ما يرل الرجل صاحبو من ىؤال
الذم فهموا ىذا الحديث فهمان باطبلنن يقوؿ لو صاحبو سائبلنهلل من أم الببلد أنتن يسألو عن 
مسق  رأسون يسألو عن كطنو فيجيبو أنا من الفرقة الناجية كمعنى ىذا الكبلـ بالري  القوؿ أف 
الذين يسيركف على خبلؼ مذىبو كمنهجو ليسوا من الفرؽ الناجية بل ىي ممن قاؿ رسوؿ اهلل 
عنهم كلها في النار. من ىنا انتشرت عوامل التكفير كالتبديع كالتضليل كما إلى ذلكن كىا أنا 
أضعكم يا عباد اهلل أماـ المعنى الدقيع الذم عناه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كإف كاف  

كبلمي ىذا يتحوؿ إلى حديث أكاديمي علمي كلكن ال حرج تأملوا لتعلموا فنحن في ىذا العالر 
بل في ىذا المنعطف الخطير بأمس الحاجة إلى أف نػيقىيٍّدى ضواب  العظة في كلماتنا كخطبنا بالعلم. 
كردت أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوم تفيد أف من مات كىو يشهد أف ال إلو إال اهلل 

لقي اهلل  دخل الجنةن من ىذه األحاديث ما ركاه الشيخاف من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنوهلل من
ال يشرؾ بو شيئان حر ـ اهلل عليو النارن كمن ذلك ما ركاه النسائي من حديث أبي عمرة األنالارم 
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاؿهلل أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أني عبده كرسولو ال يلقى 

و داكد كالحاكم من حديث معاذ اهللى عبده يؤمن بهما إال حيًجبىٍت عنو النار يـو القيامةن كركل أب



  

 ~292 ~ 
 

رضي اهلل عنوهلل من كاف  خر كبلمو ال إلو إال اهلل لم تمسو النارن كص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم  أنو قاؿهلل من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلالان بها دخل الجنةن كأنتم تعلموف أف ىؤالء الذين 

فيهم كثيره ممن تبنى فرقة من الفرؽن تبنى  يقولوف ال إلو إال اهلل كيموتوف كىم مستمسكوف بها
مذىبان من المذاىبن اجتهد في إتباع فئة من الفئات كىا ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  

يعلن في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوم أف ال حرجن كلهم ناجوف ككلهم يكرمهم اهلل بالجنةن 
سلم  نفسو فيقوؿ في ىذا الحديث ما يناقض أفيمكن أف يناقض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 

مناقضة حادة ىذه التأكيدات التي ذىكىٍرتي لكم طائفة يسيرة منها فيقوؿ كستفترؽ أمتي إلى ثبلث 
كسبعين فرقة كلها في النار إال ملة كاحدة كيعني بذلك الفرؽ اإلسبلمية كالمذاىب اإلسبلمية 

ه. إذان فما معنى الحديث؟ تأملوا يا عباد اهلل فيما المتنوعة إذان فرسوؿ اهلل يناقض نفسو! كحاشا
أقولو لكمن يقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  افترقت اليهود إلى إحدل كسبعين فرقة 
كافترقت النالارل إلى اثنتين كسبعين فرقةن مقتضى ببلغة المالطفى ككونًو حجة في البياف 

ة اليهود كالنالارل بكلمة المسلمين فيقوؿ كالفالاحة ككونو أكًتيى جوامع الكلم أف يقابل كلم
كسيفترؽ المسلموف إلى ثبلثو كسبعين فرقة لكنو عىدىؿى عن كلمة المسلمين كإنما قاؿ كستفترؽ 
أمتي إلى ثبلثو كسبعين فرقة كالمراد باألمة ىنا أمة الدعوة ال أمة االستجابةن كل من كيًجدى في 

كيًجدى فيما بعد إلى قياـ الساعة من أمة رسوؿ اهلل  عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ككل من
صلى اهلل عليو كسلم  لكنو من أمة الدعوة كمن  من منهم أصب  من أمة االستجابةن يقوؿ 

المالطفى صلى اهلل عليو كسلم هلل كستفترؽ أمتين أم أمة الدعوةن إلى ثبلثو كسبعين فرقةن أم 
طع على ىذا أنو قاؿ بعد ذلكهلل كلها في النار إال إلى أدياف مختلفة متناقضة شتىن كالدليل النا

ملة كاحدة كلم يقل إال فرقة كاحدةن كلها في النار إال ملة كاحدة ىي ملة اإلسبلـ بكل فئاتهان 
بكل مذاىبهان بكل أقوامهان الجامع المشترؾ بينها كالذم يجعل لها ىوية الرحمة من اهلل سبحانو 

رحمة اإللهية كالواسعة أنها جميعان لىًقيىت اهلل عز كجل كىي تؤمن كتعالى كيجعلها تدخل إلى بوابة ال
أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبد اهلل كرسولون ىذا ىو المعنى الذم قالده المالطفى صلى اهلل 

عليو كسلم  كىيهات ىيهات أف نفسر ىذا الحديث بما يركؽ لنا كبما يبرر المذىبية التي نتعالب 
رقة التي نتعالب لها كالتي نرل أف غيرنا ممن ال يتبناىا  يله إلى النار ك يله إلى لها أك بما يبرر الف

الدمارن ىيهات أف يكوف قالد رسوؿ اهلل ذلك إذان لناقض نفسو كإذان لوقعنا أماـ مشكلة تجاه ىذه 
 األحاديث الكثيرًة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر كالتي حدثتكم عن بعضو منها. إذا عرفنا ىذا
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الذم نقوؿ أيها اإلخوة فالمسلموف اليـو بكل مذاىبهمن بكل فرقهمن كال أريد أف أذكر األسماءن  
كلهم يستظلوف بظل اإليماف باهللن كلهم لهم ىوياتهم التي يدخلوف بها غدان في رحمة اهلل عز كجل 

بعت أنا مذىب أال كىي شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهللن إذان ال يجوز لي كقد ات
أىل السنة كالجماعة الكثرةى الكاثرة التي كانت في عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ال يجوز 
لي أف أقوؿ أنا كحدم من الفرقة الناجية كااخركف ليسوا ناجين إذا ىم كفرةن ىل يجوز لي أف 

إلو إال اهلل؟ ىل يجوز لي أف أقوؿ ىذا؟ ىل يجوز لي أف أيكىفٍّرى أخان بيني كبينو رحم شهادًة أف ال 
أقطع صلة ما بيني كبينو كقد مد  اهلل عز كجل صلة ما بيني كبينو باللة األخوة في اهلل إذ قاؿهلل 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم  ]الحجراتهلل ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [؟ أرجو ك مل من كل مسلم أف َُ}ًإن مى
من معنى حديث رسوؿ اهلل حتى تفوتوا الفرصة على من يريد  يتشبع بهذا المعنى الذم ذكرتو لكم

أف ييحىوٍّؿى معنى ىذا الحديث كأف يفرغو من مضمونو ثم يجعل منو قنبلة موقوتة تيالىدٍّعي أمتنا ىذه 
كتحيلها إلى مزيد من الشظايا ككأف ما قد منينا بو ال يكفي. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يرزقنا 

و كأسألو عز كجل أف يعيننا على أف تذيب حرقةى اإلخبلص هلل معاني العالبية نعمة اإلخبلص لوجه
التي قد تكوف بين جوانحنان العالبية للذاتن العالبية للمذىب مهلكة كأم مهلكة يا عباد اهلل. 
غدان إذا امتد أحدنا على فراش الموت كشم رائحتو كطرؽ ملك الموت بابو ماذا عسى أف تفيده 

ى أف تفيده دعول أنو من الفرقة الناجية كأف إخوانو جميعان إلى النار؟ ال بل العالبية؟ ماذا عس
ينبغي أف أرحل إلى اهلل عز كجل ككلي أمل أف جميع عباد اهلل الذين  لوا إليو مؤمنين بو ىم في 

ظل رحمتو كفي كنفو كلطفو كجوده أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم  عباد اهلل كرد في األثر أنو 
أتي على الناس زماف يدعو فيو الرجل لخاصة نفسو فيستجاب لو كيدعو لعامة المسلمين فبل سي

يستجاب لون ىذا األثر يتضمن معنى سليمان صحيحان نراه في كتاب اهلل كنراه أيضان في الالحي  
من كبلـ رسوؿ اهلل كمعناه أف الستجابة اهلل الدعاء شركطان. إذا دعا اإلنساف في كقت السحر أك 
ـى بين يدم دعائو شركط االستجابة فيتوب إلى اهلل  في أم كقت من أكقاتو الخاصة بلمكانو أف يػيقىدٍّ
كيالل  ما أفسد كيػيقىوٍّـ ما اعوج كيعيد للناس حقوقهم ثم يدعو كإذا باالستجابة تحققت لكنو 

بتنفيذ  عندما يدعو لعامة الناس كأف ملكان يقوؿ لو ىل ضمنت أف يتحقع ىؤالء الذين تدعو لهم
شركط الدعوةن أنت تدعو اهلل لهم فهل ردكا المظالمن ىل أصلحوا الفسادن ىل قػىو ميوا االعوجاجن 
ىل تابوا كأنابوا إلى اهلل عز كجلن ادع لنفسك فلذا أصل  ىؤالء الناس أنفسهم كتحققوا بشركط 

ل الغالة التي ال الدعوة حانت االستجابة لدعائهم أيضان. ىذا الذم أقولو لكم أيها اإلخوة يشك
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نستطيع أف نردىا كال أف نبتلعها بين يدم رغبة ملحة في االجتماع إلى صبلة االستسقاء. لالبلة 
االستسقاء شركط البد منهان البد لكي يكرمنا اهلل عز كجل بالغيث السخي من سمائو كبالنبات 

ردكا المظالمن البد أف يتفجر من أرضو البد أف يتوب ىؤالء الناس إلى اهلل أك أكثرىمن البد أف ي
يؤدكا حقوؽ ااخرين إليهم أك يستسمحوىمن ما العمل؟ أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يهيئ عما 

قريب سبل التداعي على أعلى مستول إلى صبلة االستسقاء بشركطها ك دابها كقيودىا كإنا لنرجو 
اهلل عليو كسلم  رعاية اهلل اهلل عز كجل أف يحقع ذلك ببركة شامنا ىذه التي أكد رسوؿ اهلل صلى 

كحمايتو لهان انتظركا عما قريب دعوةن تتجو بلذف اهلل عز كجل من أعلى المستويات إلى ىذه 
األمةن إلى ىذه البلدة لالبلة االستسقاء نجتمع عليها في ذؿ كخشوع كضراعة كانكسار كقد 

اهلل عز كجل على أف نلـز خ  ىيرًٍعنىا إلى ىذا المسجد تائبين  يبين كقد رددنا المظالم كعاىدنا 
 االستقامة كأف نسير على صراطو إلى أف نلقى كجو
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 ػطبء هللا ٚفؼٍٗ.. ِب ػّبٔخ اٍزّواهٖ ؟؟!

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

اليومين المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  تعيش أمتنا في ىذين 
أجواءى ااية القر نية العظيمة التي يقوؿ فيها موالنا كخالقنا جل جبللوهلل }كىىيوى ال ًذم يػينػىزٍّؿي اٍلغىٍيثى 

ن فتعالوا نتأمل في بعضو من  ًِٖمٍن بػىٍعًد مىا قػىنىطيوا كىيػىٍنشيري رىٍحمىتىوي كىىيوى اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي{ ]الشورلهلل
ر كثيرة كلكن ما ال يدرؾ جلو ال يترؾ كلون أكالن قد يقفز إلى ذىن أسرار ىذه ااية كإنها ألسرا

أحدنا السؤاؿ القائلهلل فلماذا يا رب حبستى قطر السماء عن عبادؾ إلى أف تسرب إلى قلوبهم 
اليأس كداخلتهم مشاعر القنوط كأنت الرب الكريم الذم ال ينقطع رفده عن عباده؟ كالجواب يا 

الة الرخاء قلما يعلم مالدر الرزؽ الذم يأتيو كقلما يعلم أف األمر كلو عباد اهلل أف اإلنساف في ح
بيد اهلل عز كجل كأف األسباب شكلية ال فاعلية لهان ذلك ألف اإلنساف في حالة الرخاء السيما إذا 

}يىا  فيًتحىٍت أمامو أبواب المعرفة كالعلم كثيران ما يؤلٍّو معارفو كيؤلٍّو علومو كاكتشافاتو فمهما قيل لوهلل
اًء كىاأٍلى  ري الل ًو يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الس مى اًلعو غىيػٍ ٍل ًمٍن خى ا الن اسي اذٍكيريكا نًٍعمىتى الل ًو عىلىٍيكيٍم ىى ٍرًض{ ]فاطرهلل أىيػُّهى

ا ال ًذم يػىٍرزيقيكيٍم ًإٍف أىٍمسىكى ًرٍزقىوي   ّمن ااية  قاؿ إنو العلم كإنها الطبيعةن كمهما قيل لوهلل }أىم ٍن ىىذى
قاؿ بل إنها الطبيعة كالمعرفة كاالكتشافات التي كضعنا   ُِبىٍل لىجُّوا ًفي عيتػيوٍّ كىنػيفيورو{ ]الملكهلل

أيدينا عليهان فلذا جاءت المرحلة التي يتحدث عنها بياف اهلل في ىذه اايةن يحبس عنهم قطر 
كاالكتشافاتن  السماء كيستمر ىذا الحبس إلى أمد كيجرب ىؤالء الذين أسكرتهم نشوة المعارؼ

يجربوف حظوظهم كإذا بها ال تستجيب كال تنجد في كقت الحاجة كالضركرةن في ىذه الحالة 
ترتفع الحجب عن بالائر أكلئك الذين كانوا يؤلهوف علومهم كمعارفهم كعندئذو يعلموف األجوبة 

ا ال ًذم يػىٍرزيقي  كيٍم ًإٍف أىٍمسىكى ًرٍزقىوي  إنو اهلل الالحيحة الكامنة كراء قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل } أىم ٍن ىىذى
سبحانو كتعالى كيغيب اللجج كالعتو اللذاف يشير إليهما بياف اهلل بقولوهلل }بىٍل لىجُّوا ًفي عيتػيوٍّ كىنػيفيورو 
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ن فمن أجل ىذا يشاء اهلل عز كجل أف يحبس قطر السماء إلى أمد كي ترتفع الحجب ككي يذؿ 
لجميع أف اهلل ىو الرزاؽن ىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ }كىىيوى المتعالم ككي يعود التائو فيعلم ا

تلك ىي الحكمةن ثم تعالوا فلنقف   ِٖال ًذم يػينػىزٍّؿي اٍلغىٍيثى ًمٍن بػىٍعًد مىا قػىنىطيوا  ]الشورلهلل من ااية
تىوي ن لماذا عبر عن قطر السماء بالرحمة كإنو لغيث يهمي من الس ماء أماـ قولوهلل }كىيػىٍنشيري رىٍحمى

كمطر كلكن البياف اإللهي كن ى عن ذلك بالرحمة؟ لكي نعلم أف اإلنساف كاف كال يزاؿ كفورانن 
اإلنساف كاف كال يزاؿ يركن إلى لهوهن يركن إلى رعوناتون ينهاه اهلل عز كجل عن الظلم كالتظالم 

كأف يعطي لكل  كلكنو ال يزاؿ ينح  فيهمان يأمره اهلل سبحانو كتعالى بأف يسهر على ميزاف العدؿ
ذم حعٍّ حقو كلكنو يظل تائهان عن ىذا الذم يأمر بو اهلل عز كجل كمع ذلك فلف اهلل سبحانو 
كتعالى يأمر سماءه فتمطر كيأمر أرضو فتنبتن كمن أجل ىذا سمى البياف اإللهي قطرى السماء 

كمن أكلى رحمةن كالرحمة إنما تكوف لمن ال يستحقها إنما تأتي بسبب صفات الخالع عز كجل 
صفاتو الكـر كالالف  كالمغفرةن ثم تعالوا نقف أماـ قولوهلل }كىىيوى اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي  كىو كحده كلًيُّكيم 
الذم يعطيكم عندما يشاء كيمنع عندما يشاءن إذا أعطى فبل ممسك لعطائو كإذا منع فبل معطي 

عن ىذا معنى قولوهلل }كىىيوى لما قد أمسكن ىو كحده الرزاؽ كىو كحده الذم يعطي كىو الذم يمن
اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي ن كلكن متى يظهر للعبد معنى قولو عز كجلهلل }كىىيوى اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي ؟ عندما يحبس 
اإللو الحكيم العادؿ الرحيم قطر سمائو عن عباده أمدان من الزمن كيتبين للقاصي كالداني أال 

 سبحانو كتعالىن لما تبينت ىذه الحقيقة عندما معطي إف أمسك اهلل كأال ممسك إف أعطى اهلل
ابتلى اهلل عز كجل عباده بهذا المنع الذم مررنا بو تبين لنا معنى قولو سبحانو كتعالىهلل }كىىيوى اٍلوىًليُّ 
اٍلحىًميدي ن أرأيتم إلى ىذا الذم يستبين في خطاب اهلل عز كجلن إنو مزيج من الحكمة كمزيج من 

يت العقيدة الحقيقية بين جوان  اإلنساف أف يعلم أف اهلل ال غيره ىو المعطي الرحمة كمزيج من تثب
كىو المانع كىو الولي كىو الرازؽن كااف يا عباد اهلل ما ىي الضمانة ألف يستمر عطاء اهلل 

كفضلون ما ىي الضمانة ألف تستمر رحمة اهلل عز كجل تهمي إلينا من سمائو؟ ضمانة ذلك تتمثل 
ن يا عباد اهلل ال ثالث لهمان أما األكؿ فشكر اهلل سبحانو كتعالى على نعمون كلست في أمرين اثني

أعني بالشكر الكلمات التقليدية التي تعو دىٍت عليها األلسن كليس ىذا ما يعنيو بياف اهلل عز كجل 
بشكر الخالع (   إنما المراد ُّعندما يقوؿهلل   ( كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الش كيوري()سػبأهلل من ااية

سبحانو كتعالى أف نقف عند أكامره كأف نيسىخٍّرى نعمو للوظيفة التي قد خيًلٍقنىا من أجلهان شكرنا هلل 
عز كجل يتمثل في صدؽ التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن يتمثل في أف نقلع عن التظالم كقد 
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عينان ساىرة على العدالة بكل نهانا اهلل سبحانو كتعالى عن ذلكن شكر النعمة يتمثل في أف نكوف أ
معناىا كعلى كل مستوياتهان شكر اهلل سبحانو كتعالى يتمثل في الترفع عما حذ ر كنهى فلذا سارت 

األمة على ىذا النحو فقد تمثلت فيها حقيقة الشكر كإف كاف لسانها صامت عن الكلمات 
قبل أف ننتقل إلى الجزء الثاني  التقليدية التي تعرفوفن ىذا ىو الجزء األكؿ من الضمانة فتعالوا

نجدد البيعة مع اهلل أف ال نتظالم كأف نكوف كما أمر رقباء على أنفسنا كعلى مجتمعاتنا أف نحقع 
[ن ٖ-ٕميزاف العدالة كما قاؿهلل }كىالس مىاءى رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافىن أىال  تىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف{ ]الرحمنهلل

ن تعالوا نبايع اهلل عز  ٍٗزفى  أم كزف العدالةن }اٍلًقٍسً  كىال تيٍخًسريكا اٍلًميزىافى{ ]الرحمنهلل}كىأىًقيميوا اٍلوى 
كجل أف ننفذ ما قد أمرن كأحب أف أقوؿ لكم ما قد ذك ٍرتيكيم بو من قبل يا عباد اهلل حقوؽ اهلل 

عن صيامو أك عن مبنية على المسامحةن ما أكثر ما يغفر اهلل للعبد إف سها عن صبلتو أك سها 
ذكره أك عن حجو كلكن حقوؽ العباد مبنية على المشاحة كمن أجل ىذا يقوؿ المالطفى صلى 
اهلل عليو كسلمهلل من ال يػىٍرحىٍم ال يػيٍرحىمن كىذا ينطبع على الفرد كما ينطبع على الجماعةن ارحموا 

تمثلتموىا عرفتم  من في األرض يرحمكم من في السماءن ىذه حقيقة تمثلوىا يا عباد اهللن كإف
الجواب عن أسئلة كثيران ما تتردد على بعض األلسنن لماذا يكـر اهلل بعض األمم التائهة عن حدكد 
اهلل كأكامره برزؽ السماء يهمي إليهم دائمان؟ الجواب ىذا الذم ذكرتو لكمن حقوؽ اهلل مبنية على 

من الضمانة استمرار االلتجاء المسامحة كلكن حقوؽ العباد مبنية على المشاحةن الجزء الثاني 
إلى اهللن استمرار التضرع على أعتاب اهللن ىي كظيفة اإلنساف إف في حالة الرخاء أك في حالة 
الشدةن في حالة الرخاء يقود اإلنساف إلى االلتجاء إلى اهلل خوفو من أف تزكؿ النعمةن اهلل الذم 

ل لحظةن إذان ينبغي أف نلتجئ إليو كنقوؿ أكرمنا بنعمو التي ال تحالى يوشك أف يستلبها منا في ك
يا رب أبع ىذه النعم التي أكرمتنا بها ال تقطع رفدؾ عنان كأما في حالة الشدة فالذم يقود 

اإلنساف إلى االلتجاء إلى اهلل عز كجل ضعفو عن تحمل ىذه الشدائدن حاجتو إلى أف يكرمو اهلل 
اهلل سبحانو كتعالىن ىذه ىي كظيفة اإلنساف  عز كجل بالراحة ألف اإلنساف ضعيف كما أعلن بياف

ٍلنىا ًإلىى  في كلتا حالتي الشدة كالرخاءن كلعلنا جميعان نقرأ كنكرر قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىلىقىٍد أىٍرسى
جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلىًكٍن أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ 

انيوا يػىٍعمىليوفى{ ]األنعاـهلل ن نسأؿ اهلل عز كجل أال  ّْ -ِْقىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
يبتلينا بقسوة القلب كأال يزين لنا الشيطاف سوء فعالنا يا عباد اهللن كعندما أقوؿ ىذا ىو الجزء 

الضمانة ينبغي بل يجب أف أقوؿ لكم إف كاجب االلتجاء إلى اهلل ليس كقفان على فئة الثاني من 
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دكف أخرل كإنما ىو كاجب أناطو اهلل بأعناؽ عباده جميعان فانظركا ىل ىنالك من ىو مستثنىن من 
ٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم شرؼ العبودية هلل! } ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عى 

ن إذان كل من قد اصطبغ بالبغة العبودية هلل  ٓٗكىعىد ىيٍم عىٌدانن كىكيلُّهيٍم  تًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان{ ]مريمهلل
عز كجل البد أف يأكم إلى ركن ركين من االلتجاء إلى اهللن من االنكسار كالتضرع أماـ باب اهلل 

كانت مزيتو ىاتاف ىما الضمانتاف لبقاء ىذه النعمة كاستمرارىان كاهلل عز   مهما كانت مرتبتون مهما
كجل إذا كعد فوعده صادؽ ال يلحقو خلفه أبدانن كاهلل عز كجل ال يجرب كلكنها الحقيقة التي 
نقرؤىا في بياف اهلل عز كجل كنيذىكٍّري اليـو أنفسنا بهان عباد اهلل نقطة الضعف في حياة اإلنساف 

كاف مؤمنان أنو إذا تمتع بالنعم الكثيرة الوفيرة من ىنا كىناؾ نسجت لو ىذه النعم حجبان حتى كلو  
تحجبو عن اهلل كجعلتو يسير في مدارج الطغياف كال تدرم إلى أم مدلن تسير بو ىذه النعم إلى 
كيا الطغياف كالبغي كنسياف المنعم المتفضل فبل تبطرنكم النعمة كال تحجبنكم النعمة عن المنعمن 
عجبان لحكمة اهلل عز كجل يضعنا من ىذه الحقيقة أماـ عبرة في عالم النملن انظر إلى عالم 
النماؿ ككيف يطالعك من ىذا العالم مرحلتاف اثنتافن المرحلة األكلى المرحلة التي يتمثل فيها 
ك الضعف لهذا المخلوؽ الضعيفن الضعف كاالستكانة كالتواضع كالسير دكف توقف كدكف كللو أ
ملل للعمل الذم أينًي  بهذا العالمن يعيش بين األتربة كبين شقوؽ الحجارة كالالخور راضيان 

متواضعان بسيطان ذليبلن كيأتيو رزقو الذم قد ضمنو اهلل لكل المخلوقاتن حتى إذا نظر النمل فوجد 
و نشوة أف جناحين قد ظهرا في جنبيو كتأمل فوجد ىذه النعمة التي لم يكن يتوقعها طافت برأس

الطغيافن طافت برأسو نشوة البغي فلم يعد يقتنع باألرض مهدان لو كسبيبلن لرزقون لم يعد يقتنع 
بالشقوؽ التي كاف يأكم إليها كأصب  يالر على أف يتخذ مطية لو من أجواء الفضاء فما الذم 

يتمثل  يحالل عندئذو؟ يحالل أف يتحوؿ ىذا المخلوؽ الضعيف الذم خيدًعى بالقوة الشكلية التي
بها يتحوؿ إلى رزؽ للطيورن يا عباد اهلل عبر اهلل كثيرة كالمعاني التي ينبغي أف نقف عندىا لنعرؼ 
ىوياتنا كفيرةن تعالوا نقف في محراب العبودية هلل فقد شردنا طويبلن عن بابون تعالوا قبل فوات 

الذم ىو حقيقتنا كلن  األكاف نلتالع بأعتابون تعالوا قبل فوات األكاف نستذؿ بجلباب العبودية
يمكن أف ينفالل عنا ىذا الجلباب أبدانن تلك ىي الضمانة ألف يرزقنا اهلل من سمائو كأف يرزقنا من 
أرضو كألف يعود فيفجر لنا ينابيع األرضن اللهم ارزقنا الهدايةن اللهم كجو قلوبنا إلى ما يرضيك 

 كاصرفنا عما ال يرضيك أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 ْٓ ََُْٕذ ٔٙب٠زٗ َِ َْٕذ ثلا٠زٗ َؽ َُ  َؽ

 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
ثٍػتيكيٍم عن المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بع د فيا عباد اهلل  منذ أسبوعين حد 

األحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوم كالتي تنه على أف من مات كىو يشهد أف ال 
إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل حر ـ اهلل عليو النار كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسلم  في 

 اهلل كأشهد أني عبده كرسولو ما يلقى اهللى بهما عبده يـو الحديث الالحي هلل أشهد أف ال إلو إال
القيامة فتحجب عنو الجنةن ففي الناس من فهم من ىذا الذم ذكره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم  كأكده معنىن لم يقالد إليو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ن في الناس من تالوركا أال 

واع الفسوؽ كالمعاصي كأف يناؿ حظو ما شاء من حرج على اإلنساف في أف يتقلب في أن
الشهوات كاألىواء كالمحرمات ماداـ أنو يحتفظ بقلبو كلسانو بهذه الشهادة عند الموتن كىذه 
رقية من رقى الشيطاف كليس معنى ىذا الذم ذكره المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  ما قد طاؼ 

نهاية اإلنساف ليس إال صدلن لحياتو التي  بمخيلة بعض الناس من ىذا المعنى الذم فهموهن إف 
كانت من قبل أرأيتم إلى النبات يينع من باطن األرض ثم يتطاكؿ ثم يثمرن إف الثمرة التي تأتي في 
أعقاب ذلك إنما ىي نتيجة للتربة التي ريًعيىٍت كللنبات الذم غيذٍّمن ىذه الحقيقة ينبغي أال نتيو 

ض إذان لما كاف ثمة معنى لقوؿ اهلل عز كجلهلل }ًإف  ال ًذينى عنهان كلو ص  ىذا الذم يتخيلو البع
ن إذان لما كاف ثمة  َّ مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت ًإن ا ال نيًضيعي أىٍجرى مىٍن أىٍحسىنى عىمىبلن{ ]الكهفهلل
افى الل وي لًييًضيعى ًإيمىانىكيٍم{ ]البقرةهلل من ااية إذان لما كاف ثمة ن  ُّْمعنى لقولو عز كجلهلل }كىمىا كى

معنى لقوؿ اهلل عز كجلهلل }فىاٍستىجىابى لىهيٍم رىبػُّهيٍم أىنٍّي ال أيًضيعي عىمىلى عىاًملو ًمٍنكيٍم ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى{ 
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ن من زرع في شبابو ككهولتو كشيخوختو استحالد ذلك الزرع في  ُٓٗ] ؿ عمرافهلل من ااية
فسك فيو كانظر ما ىو العمل الذم تعكف عليو البد ساعة موتو فانظر ما ىو الزرع الذم تتعب ن

أف تجد ثمرات ىذا العمل الذم أنت ماضو فيو عاكف عليو ساعةى رحيلك من ىذه الحياة الدنيان 
قلت لكم كأقوؿن كىو الحع الذم ال ًمٍريىةى فيون إف الحاؿ التي يكوف فيها أحدنا عند رحيلو عن 

ةه للحاؿ التي كاف عليها ىذا اإلنساف في سابع حياتو ىذه الحياة الدنيا إنما ىي صدلن كنتيج
كإليكم التفاليل بل الدليل الذم يبرز ىذه الحقيقة أيها اإلخوةن اإلنساف عندما يقع صريعان تحت 
براثن الموت ك المو يغيب عقلو الظاىر من شدة ااالـ كيستيقظ بين جوانحو عقلو الباطنن األمور 

تتطاير من شدة األلم من كيانو كشعوره كيظهر في تلك الساعة ما  الظاىر التي كاف يتعامل معها 
كاف حبيسان في عقلو الباطنن ما ىو الذم يكوف في تلك الحالة حبيسان في عقلو الباطن ثم إنو 
يظهر على اللساف كيبقى ىذا اإلنساف محتفظان بو في ذاكرتو؟ تلك األمور التي كاف شديد التعلع 

ف يتعامل معها في شبابون في كهولتون في سائر تقلباتو ككاف شديد الحرص بهان تلك األمور التي كا
عليها ككاف شديد المراقبة لهان ىذه ىي األمور التي يمتالها العقل الباطن فتكوف مختبئة داخل 
ىذا المخزف إلى ساعة الحاجةن عند الموت يفرزي اللساف ىذا الذم كاف خبيئان في مخزف العقل 

ساف بون فلذا كاف ىذا اإلنساف قد اتكل على ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الباطن كيتحرؾ الل
كسلم  من أف من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلالان بها دخل الجنة كاطمأف إلى أنو يستطيع أف يمارس 

لغوه كأف يتقلب في عاليانو كأف يمارس أىواءه كشهواتو كما يريد ألف مفتاح دخوؿ الجنة بيدهن ما 
الل؟ تقلباتو المتجهة إلى األىواء كالشهواتن إقبالو بالحب إلى الدنيا كزخارفها الذم يح

كأىوائهان إلى األمواؿ بكل أصنافهان تعاملو مع ىذه الشهواتن تذكقو للمتع المحرمة ىذا التذكؽ 
الذم يزيده تعلقان بها كل ذلك يختبئ ثم يختبئ في مخزف عقلو الباطنن أما كلمات اإليمافن أما 

ادة التي تحد ثى عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ن أما مشاعره اإليمانية فبل شك أنها الشه
تكوف على ظاىرو من كلماتو كلسانو كمشاعره ليس لها حظٌّ من فؤادهن ليس لها حظٌّ من الحب 

الكامن في سويداء قلبو كإنما ىي كلمات يرددىا لسانو كمشاعر عفوية تطوؼ بو بالمناسبات بين 
الحين كااخرن فلذا حانت ساعة رحلة ىذا اإلنساف من الدنيا كجاءه ملك الموت ككقع في براثن 
النػزاع ك الـ سكرات الموت أتظنوف أف الكلمات السطحية التي كاف يرددىا يبقى لها ذيٍكره في 
لك فؤاده! أتظنوف أف المشاعر العفوية التي كانت تطوؼ في ذىنو بمناسبات يكوف لها كجود في ت
الساعة! ال أيها اإلخوة إنما يكوف الوجود في تلك الساعة لما ىو مخزكفن يتذكر دنياه التي ىو 
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راحل عنهان يهتف بما ىو مخزكف في صندكقون يهتف باألمور التي قد تعلع بها أي ان كانتن يكوف 
إلو إال اهلل لن ىواه ذكريات متعلقة بذلك الماضي الذم كاف يتقلب فيو كمهما ذيكٍّرى بشهادة أف ال 

يلتفت إليها ألف  الـ الموت تحجبو عن حظوظ اللساف كتيذىكٍّريهي بما استقر في الجنافن على 
النقيض من اإلنساف الذم أقبل إلى اهلل عز كجل في شبابون بدأ رحلتو إلى اهلل باإليماف العقلي بو 

عدلو في أم صورة ما شاء ركبون ثم تىحىو ؿ اإليماف العقلي إلى حب لهذا اإللو الذم خلقو فسواه ف
تىحىو ؿى ىذا اإليماف إلى حب لهذا اإللو الذم ال تنقطع عنو نعمو كال متعون يتحوؿ ىذا الحب بعد 
ذلك إلى تعظيم كمن ثم يغذم حقائقو اإليمانية بالطاعاتن يغذيها بالعباداتن يغذيها بكثير من 

دنيا تكوف عبلقتها بو عبلقة سطحية ذلك ألف ذكر اهلل كبديمومة المراقبة هلل سبحانو كتعالىن ال
مشاعره اإليمانية ىيمنت على مجامع فؤاده كعلى زكايا نفسو كمن ثم فلذا حانت ساعة رحلتو عن 
ىذه الحياة الدنيا كأقبل إليو ملك الموت كدخل في حالة النػزع ما الذم يغيب عن بالو كما الذم 

عنها كيتذكر ما احتفظ بو في سويداء قلبو فهو يلهج  يتذكره؟ تغيب عن بالو الدنيا التي ىو راحل
باسم اهلل كىو يعبر عن شوقو إلى لقاء اهلل كىو يكرر كلمة ال إلو إال اهلل كىكذا يرحل إلى اهلل عز 
كجل بهذه الخاتمةن نعم العبرة بالخاتمة لكن الخاتمةى نتيجةه لما كاف يفعلو ىذا اإلنساف من قبل 

ًمًو مىٍن حىسينىٍت بدايتو ذلك إف خيران فخير كإف  شران فشرن كصدؽ ابن عطاء اهلل القائل في ًحكى
حىسينىٍت نهايتون كليس معنى ىذا الذم أقولو لكم يا عباد اهلل أف على اإلنساف لكي يحتفظ بشهادة 

أال ال إلو إال اهلل أف يكوف معالومان الن ليس فينا معالـو حاشى الرسل كاألنبياءن كل بني  دـ 
ن الرسوؿ قاؿهلل كخير الخطائين التوابوف كلكن المعنى الذم يرمي إليو بياف اهلل كالذم خطاء كلك

نبهنا إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أف اإلنساف في تقلباتو أثناء حياتو التي يعيشها ينبغي أف 
ىذه العبودية  يغذم مشاعر عبوديتو هللن ينبغي أال ينسى ىويتو عبدان مملوكان هلل كينبغي أف يعلم أف

ىي جواز رحلتو إلى اهللن أجل يغذم عبوديتو هلل دائمان بالذكرن بالدعاءن بااللتجاء إلى اهللن مثل 
ىذا اإلنساف إذا زل ٍت بو القدـ كارتكب معالية من المعاصي سرعاف ما تهتاج مشاعر عبوديتو هلل 

غفر اهلل لو ما فعلن كلو أنو كقع في بعد ذلك فتدعوه إلى التوبةن تدفعو إلى اإلنابة كالندـ كمن ثم ي
تلك المعالية أك غيرىا مرةن كمرةن أخرل كمرةن رابعة كخامسة فلف عبوديتو هلل بالمرصادن البد أف 

تدعوه إلى اإلنابة كالتوبة كإذا تاب العبد تاب اهلل سبحانو كتعالى عليو كمن ثم يكرمو اهلل عز كجل 
وعينن كىذا المعنى ىو الذم قالد إليو رسوؿ اهلل صلى بهذه الخاتمة التي تحدثنا عنها قبل أسب

اهلل عليو كسلم  في الحديث المتفع عليو من ركاية عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قاؿهلل أيًتيى 
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بأسرل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم فرأينا بين األسرل امرأة تسرع بحثان عن 
ها كقعت على طفل صغير فأمسكتو كألالقتو بالدرىا شيءن تسرع متلهفة بحثان عن شيء ثم إن

تبين أنو طفلها ككانت تبحث عنو فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـ ألصحابو أرأيتم إلى ىذه المرأة 
أملقية كليده في النار قلنا ال يا رسوؿ اهلل قاؿهلل هلل أرحم بعباده من رحمة ىذه بوليدىان ال يقولن 

عان ألف ىذه ىي سيرة األـ مع أكالدىا مهما شقوا كمهما قائل إذا فلف اهلل سيغفر للناس جمي
ابتعدكان الن األمر أدؽ من ىذان كن في عبلقتك مع اهللن حتى كإف كنت عاصيانن كعبلقة ىذا 

الطفل مع أمو يالدؽ عليك ىذا الذم يقولو رسوؿ اهللن الطفل قد يلهو كقد يحطم كقد يخالف 
يو شيء يخافو ماذا يالنع؟ رأسان يػيٍهرىعي إلى حجر أمون أكامر أمو كلكن إذا طاؼ بو خطر كأقبل إل

رأسان يتشبث بأمون كن في رجوعك إلى اهلل كتشبثك برحمة اهلل عندما يطوؼ بك الخطر كعندما 
تقع في المعالية كهذا الطفل يكن لك اهلل سبحانو كتعالى كاألـ البنهان ىذه الحقيقة أيها اإلخوة 

وؿ كزبدة الكبلـ أف اإلنساف كما قاؿ ابن عطاء اهلل إذا حىسينىٍت ينبغي أال نتيو عنهان كجملة الق
بدايتو مع اهلل حىسينىٍت نهايتو كإف تقلب في ألواف من المعاصي في أثناء حياتون أما إف كانت حياتو 
األكلى محجوبان فيها عن اهلل بشهواتو كأىوائو فلسوؼ يرحل إلى اهلل كىو محجوب عنو بلفظون 

 أستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكمأقوؿ قولي ىذا ك 
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 اٌزؾمك ثّشبػو اٌؼجٛك٠خ هلل ػي ٚعً

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

صلى  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  لقد ص  عن رسوؿ اهلل
اهلل عليو كسلم فيما يركيو الحاكم كغيره أنو قاؿهلل إف أمتي ىذه أمة مرحومة كإنها مغفور لهان ففي 
الناس من سمعوا ىذا الحديث كأمثالو من كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كثير فجعلوا منو 

قد أمر بو اهلل  متكأن للتحرر من سائر الضواب  الدينية كجعلوا منو معتمدان لئلعراض عن كل ما
سبحانو كتعالى كعن كل ما قد نهى اهلل عز كجل عنو كإذا كجد ىؤالء من يذكرىم بأمر من أكامر 
اهلل أك يحذرىم من الوقوع في بعض المعاصي التي حرمها اهلل سبحانو كتعالى ارتفعت أصواتهم 

إف اهلل سبحانو بالنكير كقالوا لم تضيقوف كاسعان كلم تملؤكف قلوب الناس بالخوؼ كالرعب ك 
كتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب كلهان فما حقيقة ىذا الموقف من الدين يا عباد اهلل ككيف يمكن 
أف يػيٍفهىمى كبلـ رسوؿ اهلل ىذا بل كيف ينبغي أف يػيٍفهىمى كبلـ اهلل عز كجل القائلهلل }قيٍل يىا ًعبىاًدمى 

ًميعان ًإن وي ىيوى اٍلغىفيوري ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ال تػىٍقنىطيو  ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ا ًمٍن رىٍحمى
[ن كىا أنا أجيب يا عباد اهلل عن ىذه المشكلة بما يوض  استهتار ىؤالء ّٓالر ًحيمي  ]الزمرهلل

تمادان على الذين يتدللوف على اهلل سبحانو كتعالى كيستمرئوف التوغل في المعاصي كالمحرمات اع
األمل بأف اهلل يغفر الذنوب جميعانن اإلنساف أحد شخالين؛ إما أف يكوف ممن قد فاضت مشاعر 
قلبو بالعبودية هلل سبحانو كتعالى فأدرؾ بقطع النظر عن سلوكو أنو عبده مملوؾه لبارئو األكحد جل 

كجل أك رقدت ىذه جبللو كإما أف يكوف ىذا اإلنساف قد فرغ قلبو من مشاعر العبودية اهلل عز 
المشاعر رقدة الموت بين جوانحو كعندئذو البد أف يمتلئ القلب بنقيض مشاعر العبودية هلل 
كنقيض ذلك إنما ىو االستكبارن البد أف يكوف مالير اإلنساف في ىذه الدنيا إلى كاحدة من 

 عز كجل كبأف مآلو ىاتين النهايتينن إما أف يكوف معترفان كموقنان بهويتو عبدان ذليبلن مملوكان هلل
الوقوؼ بين يديو أك أف يكوف قلبو فارغان عن ىذا الشعور كمن ثم البد أف تحتل فيو الكبرياءن فأما 
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األكؿن أما اإلنساف الذم عرؼ نفسو عبدان مملوكان هلل سبحانو كتعالى فلف األمر في حقو كما قاؿ 
ها مغفور لها كلكن كيف!نن ىذا العبد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إف أمتي ىذه أمة مرحومة كإن

الذم فاض قلبو شعوران بعبوديتو هلل عز كجل لن يكوف معالومانن نفسو األمارة بالسوء موجودة بين 
جوانحو كالرعونات تهتاج في نفسو كالشيطاف الذم ابتلى اهلل بو عباده يوسوس ليل نهار كمن ثم 

كااخر ذنبان من الذنوب كلكن من أين تأتيو  البد أف يقع في أخطاء كالبد أف يرتكب بين الحين
الرحمة كمن أين تأتيو المغفرة؟ إذا أذنب العبد ذنبان استيقظت مشاعر عبوديتو هلل بعد ذلك 

كاىتاجت بين جوانحو بسبب ذلك مشاعر الندـ كاألسى فأقبل إلى اهلل عز كجل مستغفران  يبان 
ن ثم فلف اهلل يغفر لو كلربما ارتكب الذنب معلنان عن ضعفو يستغفر اهلل عز كجل كيستالفحو كم

ثانية كثالثة كلكن عبوديتو في كل مرة تقوده إلى االستغفار كإلى األكبة إلى اهلل عز كجل كمن ثم 
فلسوؼ يجد ربان غفوران رحيمانن كلقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الحديثي القدسي 

بان فقاؿ أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ الذم يقوؿ فيو اهلل عز كجلهلل أذنب عبده ذن
اهلل عز كجلهلل علم عبدم أف لو ربان يغفر الذنب كيأخذ بون ثم أذنب ذنبان ثانيان فقاؿ أم رب لقد 

أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهلل عز كجلهلل علم عبدم أف لو ربان يغفر الذنب كيأخذ بون ثم إنو 
ي لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهلل عز كجلهلل علم عبدم أف لو ربان أذنب ذنبان ثالثان قاؿ رب

يغفر الذنب كيأخذ بو فليفعل عبدم ما يشاء فقد غفرت لون ما معنى ىذا؟ معنى ىذا الذم يقولو 
اهلل في الحديث القدسي أف ىذا العبد كلما ارتكب ذنبان ثارت مشاعر الندـ بين جوانحو ك ب إلى 

كيتوب إليو كاهلل غفور تواب كمن ثم فلف مآؿ ىذا العبد إذا رحل إلى اهلل أف يكوف قد ربو يستغفره 
غيًفرىٍت لو ذنوبو كغيًسلىٍت عنو أدرانو كلها كىذا معنى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىأيٍزًلفىًت اٍلجىن ةي 

ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىفً  رى بىًعيدون ىىذى [ن ككلمة أكاب مبالغة من ِّ-ُّيظو  ]ٌؽهلللًٍلميت ًقينى غىيػٍ
 يب أم راجعن ىذا ما توعدكف لكل رج اعو إلى اهلل كال يكوف اإلنساف رج اعان إلى اهلل إال بعد أف 
يكوف كثير الشركد عن اهلل سبحانو كتعالىن كىذا ما عناه البياف اإللهي في حوارو نقرؤه في كتاب 

فسو أف يغوم ىذا العبدن ىذا اإلنساف الذم كرمو اهلل عز اهلل عز كجل مع إبليس الذم  ؿ على ن
تًيػىنػ هيٍم ًمٍن بػىٍيًن أىٍيدً  ىقٍػعيدىف  لىهيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمىن ثيم  اى يٍػتىًني ألى ا أىٍغوى يًهٍم كىًمٍن كجل عليوهلل }قىاؿى فىًبمى

ائًًلًهٍم كىال تىًجدي  انًًهٍم كىعىٍن شىمى ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٍيمى [ن كلكن فبماذا ُٕ-ُٔأىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى  ]ألعراؼهللخى
ا ًصرىاطه عىلىي   أجابو اهلل عز كجلن كنقرأ ىذا في أكثر من موقع في كتاب اهلل عز كجلهلل }قىاؿى ىىذى

[ن فما ِْ-ُْهللميٍستىًقيمهن ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ًإال  مىًن اتػ بػىعىكى ًمنى اٍلغىاًكينى  ]الحجر
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ٍهتػىريكف  معنى قولوهلل } ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ن الملحدكف من عباد اهلل كالمٍستػى
المستىٍكًبركف على اهلل أيضان من عباد اهللن أفيدخل ىؤالء الناس جميعان في رحمة اهلل! ال ليس ىذا 

بىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ن  أم إف الذين ىو معنى ااية كإنما معنى قولو سبحانوهلل } ًإف  عً 
تحققوا بمشاعر العبودية لي ستكوف عبوديتهم حالنان لهم ضد كساكسكن ضد تآمرؾ عليهمن } 
ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ن ن ذلك ألف الذم تحقع بمشاعر العبودية هلل عز كجل ربما 

يتو البد أف تقوده إلى التوبةن كلما عالى اهلل قادتو عبوديتو بالدؽ إلى عالى اهلل كلكن عبود
اإلنابة كالتوبة إلى اهلل عز كجل كمن ثم فلف الشيطاف يخسأ كإف العبد يناؿ حظوة كبرل من رحمة 
اهلل عز كجل كمغفرتو فهذا ىو الفريع األكؿ كعنهم يتحدث المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إذ 

أمة مرحومة مغفور لها كعنهم يقوؿ اهلل عز كجلهلل }قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا  يقوؿهلل إف أمتي ىذه
ًميعان ًإن وي ىيوى اٍلغىفيوري الر   ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ًحيمي  عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ال تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمى

العبودية هلل بين جوانحو كلم تستيقظ أك عيًدمىٍت ىذه  [ن أما ذاؾ الذم رقدت مشاعرّٓ]الزمرهلل
المشاعر بين جوانحو البد في ىذه الحالة من أف يفيض قلبو بنقيض ذلكن كنقيض العبودية هلل 
إنما ىو االستكبار على اهلل عز كجلن فهذا اإلنساف إف كاف من المؤمنين باهلل كسمع مثل ىذا 

بشر اهلل عز كجل فيها عباده بالمغفرة كالرحمة جعل من الحديث أك سمع مثل ىذه ااية التي ي
ىذه ااية كذلك الحديث غذاءن لكبريائون جعل من ذلك مبرران لمعاصيو كراح يتقلب في لهوه 
كعاليانو كىو مرفوع الرأسن يبرر ذلك كيجعل من كبلـ المالطفى متكئان لئلمعاف في عملو 

يقوؿ مثل ذلك الذم كصفو لنا بياف اهلل عز االنحرافي الشارد عن صراط اهلل عز كجل كلعلو 
قىلىبان  ]الكهفهلل من ااية هىا مينػٍ ٍيران ًمنػٍ ىًجدىف  خى [ن نعم ىؤالء ال ّٔكجلهلل }كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإلىى رىبٍّي ألى

يمكن أف يكونوا ىم المعنيين بقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إف أمتي ىذه مرحومةن ىؤالء 
ًميعان ًإن وي ىيوى ال يمكن أف يكونوا ى م المعنيين بقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى

[ن عباد اهلل لقد تدبرت كتاب اهلل من أكلو إلى  خره فما ّٓاٍلغىفيوري الر ًحيمي  ]الزمرهلل من ااية
ي حاؿ المستكبرين فما كجدتو يػيٍيئس العالاة من رحمة اهلل بل يبشرىم بمغفرة اهلل كلكني تأملت ف

كجدت في كتاب اهلل  يةن إال كىي تنذر المستكبرين بمقت اهلل عز كجل كسخطو كلم أجد في 
شيء من  م الكتاب المبين ما يبين أف المستكبر ربما غفر اهلل سبحانو كتعالى لون }ًإف  ال ًذينى 

[ ن }سىأىٍصًرؼي عىٍن  يىاًتيى َٔرًينى ]غافرهلل من اايةيىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهىن مى دىاخً 
ًإٍف يػىرىٍكا سىًبيلى  ًإٍف يػىرىٍكا كيل   يىةو ال يػيٍؤًمنيوا ًبهىا كى بػ ريكفى ًفي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى  الرٍُّشًد ال ال ًذينى يػىتىكى
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ًبيلى اٍلغىيٍّ يػىت ًخذي  ًإٍف يػىرىٍكا سى ا غىاًفًلينى  يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى هى انيوا عىنػٍ كهي سىًبيبلن ذىًلكى بًأىنػ هيٍم كىذ بيوا بًآياتًنىا كىكى
اًء كىال ُْٔ]ألعراؼهلل هىا ال تػيفىت  ي لىهيٍم أىبٍػوىابي الس مى [ن }ًإف  ال ًذينى كىذ بيوا بًآياتًنىا كىاٍستىٍكبػىريكا عىنػٍ

[ن أرأيتم يا عباد اهلل إلى َْسىمٍّ اٍلًخيىاًط  ]ألعراؼهلل من اايةيىٍدخيليوفى اٍلجىن ةى حىت ى يىًلجى اٍلجىمىلي ًفي 
الفرؽ بين عبدو يحمل ىويتو عبدان مملوكان ذليبلن هلل عز كجل يرحل بها إلى اهلل إف اهلل سيغفر ذنوبو  

كلهان عبوديتو تكوف شافعان لو عند اهلل سبحانو كتعالىن ىذه حقيقة يبشرنا اهلل عز كجل بهان 
العبد ال يمكن إال أف يجعل من عبوديتو مغتسبلن لدرف المعاصي التي تورط فيهان ىذا السبب أف 

شأنو كىذه حالون كإذا دنا الموت من ىذا العبد فلسوؼ يرحل إلى اهلل كىو ممتلئ انكساران كذالن 
لقيـو السموات كاألرضن يعلن عن ضعفو كعن عجزه كيعلن أنو ما عالى اهلل حين عالاه استكباران 

أمره كلكن لسابقة سبع بها قضاؤه كمن ثم يجد أمامو ربان غفوران رحيمان يالف  عن الذنوبن على 
أما الذم يرحل إلى اهلل كىو مستكبر معاند فحتى لو أطاع اهللن حتى لو أنو كاف يؤدم األكامر 

الشكلية من صبلة كصياـ كصدقة فلف استكباره يذيب كل ىذه الطاعات التي يمارسهان ذلك ألف 
لب متناقض مع الظاىر الذم رحل بو إلى اهلل عز كجل كإف اهلل ال ينظر إلى صوركم كال إلى الق

أشكالكم كلكن ينظر إلى قلوبكم كإلى أعمالكمن ىذا ما ينبغي أف تقولوه لمن يعرض عن أكامر 
اهلل كيستخف بحرمات اهلل عز كجل مرددان اايات كاألحاديث التي تدؿ على أف اهلل سبحانو 

غفور رحيم تواب كلربما رأيتو يثور على الذين ييذىكٍّريكف بمقت اهلل عز كجل كسخطون أقوؿ  كتعالى
قولي ىذا كأسألو اهلل عز كجل أف يجعل من عبوديتنا الضارعة لو سببان للمغفرة كأف يجعل من ىذه 

إلخوةهلل تذكرة العبودية شفيعان لنا بين يديو يـو القيامة أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم  أيها ا
ينبغي أف أضعها أمامكمن ىذا المجلس بمثل ىذه الساعة المباركة جزء من الالبلةن خطبة الجمعة 
تقـو مقاـ ركعتي الظهر كالركعتاف اللتاف تليها ىما تتمة صبلة الظهر فقد تمت أربع ركعات كمن ثم 

اإلصغاء إلى فلف اإلنساف الذم يجلس ليسمع الخطبة ما ينبغي أف يشغل نفسو بشيء غير 
الخطبة كإف التفت إلى صاحبو يكلمو لغت جمعتون ىكذا قاؿ لنا رسوؿ اهلل فما بالك بمن يحمل 
 الت التسجيل الالوتية أك المالوٍّرىة كما أرل أمامي اافن ىؤالء تلغو صبلتهمن أم لوف من ألواف 

مجلس حكمو االنشغاؿ عن اإلصغاء إلى الخطبة كالتأدب عند سماعها يبطل ذلك ألف ىذا ال
حكم الالبلةن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يبالرنا باألدب مع موالنا كخالقنا سبحانو كتعالى كأف 

 يجعلنا نتبالر بأكامر اهلل كشرائعو
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 ؽتٌّ ثؾت

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
انكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلط

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 

د صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  تعالوا بنا في ىذا اليـو المبارؾ 

من ىذا الشهر األغر نقف على مشاىد من تأثر المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم 
كانت حلوة أك مرةن تعالوا نتأمل فيما فعلت بنفسو ىذه الذكريات كما بذكريات كقف عليها سواء  

بعثت بين جوانحو من الشجون يركم الشيخافن البخارم كمسلمن أف المالطفى صلى اهلل عليو 
كعلى  لو كسلم عندما عاد من غزكة تبوؾ ككصل إلى ديار ثمود قاؿ ألصحابوهلل ال يمر ف  أحده 

كهم اهلل عز كجل إال باكين خاشعين أف ياليبكم مثل ما قد أصابهمن منكم بديار القـو الذين أىل
كقن ع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رأسو بردائو كمر  مسرعان حتى تجاكز الديارن كركل الشيخاف 
أيضان أنو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم عندما قفل عائدان من غزكة تبوؾ ككصل إلى مشارؼ 

ت أمامو بيوته من بيوتها كالح أمامو جبل أحد األشم قاؿ عليو الالبلة المدينة المنورة كالح
كالسبلـهلل ىذه طابة كىذا أحد جبل يحبنا كنحبون كركل مسلم في صحيحو أنو صلى اهلل عليو 

ن ىو اليـو الذم أنجى اهلل عز كجل فيو سيدنىا  كسلم عندما علم أف يـو عاشوراءن العاشر من محـر
امون ىذا ما فعلتو الذكريات بين جوان  المالطفى صلى اهلل عليو كعلى موسى من فرعوف أمر بالي

 لو كسلم كالسر في ذلك يا عباد اهلل أف الحادثة تقع كتمر كلكن كبلن من الزماف كالمكاف 
يحتضنهان تبقى ىذه الحادثة موجودة في طي المكاف كما تبقى موجودة أيضان في طي الزمافن إف 

الوجو رأتها الباليرة المثبتة في القلوبن ىذه حقيقة ال مرية فيهان فلذا  لم يرىا البالر المثبت في 
كاف الزماف كالمكاف عندما عادا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالحادثة التي كقعت كمر  

عليها عهد بعيد أك قريب فأثارت بين جوانحو ىذا الشجو سواء تمثل في خوؼ من اهلل أك تمثل 
ا عسى أف يفعل بين جوانحنا ىذا الزماف الذم استدار اليـو كعاد يحمل إلينا في حنين كحب فماذ

حادثة الرحمة اإللهية التي أكـر اهلل سبحانو كتعالى بها عبادىهي أجمع يـو كالدة المالطفى صلى اهلل 
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عليو كعلى  لو كسلمن أعود فأقوؿ إذا كاف الزماف كالمكاف الذم أعاد كل منهما إلى رسوؿ اهلل 
اهلل عليو كسلم حادثة مرت فأثارت بين جوانحو ما أثارت من الشجو كالمشاعر التي صلى 

حدثتكم عن طرؼ منها ماذا عسى أف يفعل بنا ىذا الزمن الذم استدار اليـو كعاد كىا نحن 
نستقبلو يحمل إليها حادث الرحمة اإللهية المتمثلة في مولد المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو 

بحاجة إلى أف أجيب عن ىذا السؤاؿ؟ لعلنا جميعان نعلم أف الجواب بدىي كلكن كسلم؟ ىل أنا 
البد لذلك من شرط ىو في الواقع جامع مشترؾ بين ما اىتز لو شعور المالطفى صلى اهلل عليو 
كسلم كبين ما ينبغي أف تهتز لو مشاعرنا الجامع المشترؾ ىو الحبن الحب ىو الذم جعل 

سلم يقوؿهلل ىذا أيحيد جبل يحبنا كنحبون الحب ىو الذم جعل المالطفى صلى اهلل عليو ك 
المالطفى أكاد أقوؿ يتغزؿ بذلك الجبلن إنو ليس حب ذلك الجبل تلك الحجارة كالالخور 

كلكن حب أكلئك الذين استشهدكا فاحتضنهم سف  ذلك الجبل األشمن الحب ىو الذم فعل ما 
الذم جعل باليرتو ترل الحادثة ككأنها  فعل بمشاعر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كالحب ىو

تقع  نذاؾن الحب ىو الذم رفع الحجب عن الماضي كقد مرت عليو سنوات كبالرتو ككأنو كاقع 
ن كإذا كيًجدى مثل ىذا الحب بين جوانحنا لحبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو  حاضر اليـو

تبين ىذا الحدث العظيم الجليل الذم كسلم فبلبد أف تطوؼ بنفوسنا المشاعر ذاتها كالبد أف ن
يجسد رحمة اهلل سبحانو كتعالى بعباده أجمع كالمتمثل في كالدة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم 

كما أعقبها من بعثةن كما أعقبها من نشر ىذه الحنفية السمحاء التي بيًعثى بها سائر الرسل 
يبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن دعوني كاألنبياءن فتعالوا يا عباد اهلل نتلمس مكاف الحب لحب

أقل لكم إف اإليماف العقبلني كحده ال يكفي بل أقوؿ إف اإليماف العقبلني كحده ال ينجي صاحبو 
يـو المعادن البد من أف يتحوؿ اإليماف العقبلني المثبت يقينان في الفكر كالعقل إلى حب كتعظيم 

قفالو الجسدم مؤلف من حقيقتين اثنتينن عقلو بو كمهابة في القلبن اإلنساف بقطع النظر عن 
يدرؾ كقلبو بو يحب كيعظم كيبجل أك يبغض كيكرهن كالرحيل إلى اهلل عز كجل ال يمكن أف يتم 
على نحوو يرضيو إال بجناحين اثنينن جناح اليقين العقلي بحقائع ىذا الدين العظيم كجناح الحبن 

لمن أحبو اهلل عز كجل كابتعثو رحمة للعالمين  الحب لموالنا كخالقنا عز كجل كمن ثم الحب
محمدو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن فلذا تحققت مشاعر ىذا الحب فلف االحتفاؿ كاالحتفاء 
بذكرل مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسلم يالب  انفعاالن قسريان كال يكوف فعبلن اختياريانن أرأيت 

لرسولكن مشاعر الحنين إليو كالشوؽ إلى  إف كاف فؤادؾ قد ىيمنت عليو مشاعر الحب
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المجالس التي اكتحلت بها أعين أصحابو ثم رأيت نفسك أماـ الزمن الذم يحمل في طياتو ىذا 
الحدث األغر ىل تستطيع أف تيًنٍيمى مشاعر الشجو بين جوانحك؟! ىل تستطيع أف تيًنٍيمى مشاعر 

! لن يكوف لك إلى ذلك من سبيل ق ن الحنين إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في نفسك؟
فكيف إذا كقفت على أحاديث يتكلم فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بل يعبر فيها 

المالطفى صلى اهلل عليو كسلم عن شوقو إليكن عن اشتياقو إلى إخوانو الذين لم يرىمن أال تبادلو 
اهلل عليو كسلم دخل قبيل  حبان بحب؟! ركل اإلماـ مالك في موطئو كغيره أف المالطفى صلى

كفاتو إلى البقيع فسلم على أىل البقيع ثم قاؿهلل كددت لو أني رأيت إخواننان قاؿ لو أحد أصحابو 
ألسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل بل أنتم أصحابي كإخواني الذين لم يلحقوا بعد كسأكوف فرطان 

يف تستقبل من لم تر؟ قاؿهلل أرأيتم لهم على الحوضن قاؿ قائل منهم أك تعرفهم يا رسوؿ اهلل؟ ك
ن أم سوداءن أفكاف يعرفها؟ قالوا نعم قاؿهلل  لو أف رجبلن لو خيوؿ غرٌّ محجلة كس  خيوؿ دىمو بهمو
فأنا أعرفهم غران محجلين من  ثار الوضوءن ىا أنت ترل كيف أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم 

ني ألسأؿ اهلل عز كجل أف يجعلني يحن إلى إخوانو كعبر عن ىذا الحنين ببليغ كبلمون كإ
كيجعلكم جميعان من إخوانو الذم اشتاؽ إليهمن أفبل نبادلو حنينان بحنين؟! أفبل نبادلو شوقان 

ـى لنا مجددان ىذه الهدية المطوية في كيانون كياف ىذا الزمنن كأعاد  بشوؽ؟! كإذا رأينا أف الزمن قىد 
اهلل عليو كسلم أفبل تهتاج كتضاعف مشاعر الحنين إلينا الحدث األجل يـو كالدة المالطفى صلى 

إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بين جوانحنان كإذا اىتاجت ىذه المشاعر فهل من سبيل إلى 
أف ال نعبر عنها بألسنتنا إذان الختنع اإلنسافن البد من أف يتحدث عن شجوهن البد من أف 

كعلى  لو كسلمن كلكن الحب يا عباد اهلل سائع يتحدث عن حنينو إلى المالطفى صلى اهلل عليو 
يسوؽ إلى ما يرضي المحبوبن الحب حادو كلكنو يحدك بنا إلى ما يرضي اهلل كرسولون الحب ال 
يمكن أف يحمل صاحبو على الشركد عن صراط المحبوبن محبوبنا اهلل كمن ثم فلف محبوبنا 

المحب على أف يبدؿ كيغيرن الحب  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن الحب ال يمكن أف يحمل
[ن كلقد ِّيجعلنا مالداؽ قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }كىمىا بىد ليوا تػىٍبًديبلن  ]األحزابهلل من ااية

حدثتكم عن الشطر األكؿ من ذلك الحديث المبشر كلكني أمسكت عن الشطر الثاني فؤلذكره 
هلل عليو كعلى  لو كسلمن يقوؿ صلى لكم لكي نحاذر أف ال نقع فيما حذر منو رسوؿ اهلل صلى ا

اهلل عليو كسلم في الشطر الثاني من ىذا الحديثهلل أال ليزادف رجاؿ عن حوضي كما يزاد البعير 
الضاؿن أم ليطردف رجاؿ عن حوضي كما يطرد البعير الضاؿ كقع بين مجموعة جماؿن فأقوؿ أال 
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سحقان فسحقان فسحقان عباد اهلل ىلم أال ىلم فيقاؿ إنك ال تدرم كم بدلوا من بعدؾ فأقوؿ ف
كصيتي التي أخاطب بها نفسي كأخاطب بها كل أخو في اهللن كل أخو في اإلنسانيةن أخاطبكم بها 
جميعان أال نبدؿن أال نغيرن أف نظل حير اسان للنهج التي تركنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عليون 

اؿن أف نتمثل تحذير ربنا عز كجل إذ يقوؿهلل }كىأىف  أال نشرد عن ىذا النهج إلى اليمين أك إلى الشم
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىات ًبعيوهي كىال تػىت ًبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍم كىص اكيٍم بً  ًو لىعىل كيٍم ىىذى

ا عليو رسوؿ اهلل لم نبدؿ كلم نغير [ن إف كنا حير اسان على النهج الذم تػىرىكىنى ُّٓتػىتػ قيوفى  ]األنعاـهلل
على الرغم من الدكاعي كالمغريات الكثيرة المتنوعة فلني أستطيع أف أبشر نفسي كأبشركم بأف 

الوقوؼ أماـ اهلل عز كجل كبين يديو يحمل بشارة العفو كالمغفرةن أسألو سبحانو كتعالى أف يوفقنا 
هللن على التمسك بما أمر اهلل عز كجل كيوفع ىذه األمة قادة كشعوبان على التمسك بحبل ا

كاالنتهاء عن كل ما قد نهى اهلل عز كجل عنو كىي أقل ما تفرضو علينا ضريبة الحب لسيدنا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كليس حبُّنا لو إال فرعان عن شجرة حبٍّنا لموالنا كخالقنا جل 

 كه يغفر لكمجبللون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفر 
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 االٔؼجبؽ ثٛطب٠ب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٘ٛ االؽزفبي اٌؾم١مٟ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  مررت صباح ىذا اليـو بسوؽ 
الحميدية ىذا فأعجبني مار أريت من انغماسو بمظاىر الزينة ابتهاجان لذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى 

تترجم ىذه اهلل عليو كعلى  لو كسلم كلكن سرعاف ما قفز إلى ذىني تساؤؿن تساءلت ترل ىل 
الزينة الجميلة انقياد أصحاب ىذا السوؽ كاألسواؽ األخرل لوصايا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم في المعاملة؟ ىل تترجم ىذه الزينة حقان انقياد أصحاب ىذا السوؽ كاألسواؽ األخرل 

قات للنهج الذم رسمو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألمتو من بعده في التعاملن في العبل
االجتماعية كاالقتالادية المختلفة؟ كلعلكم تعلموف يا عباد اهلل حقيقةن ما ينبغي أف يجهلها أحد 
كىي أف اإلسبلـ بعقائده كبعباداتو كبشرائعو إنما جعلو اهلل سبحانو كتعالى خادمان لحماية ىذه 

الوئاـ كالداعية إلى األسرة اإلنسانية من العبلقات السيئة كلحماية الفطرة اإلنسانية الداعية إلى 
الحب كالوفاؽ كالداعية إلى التعاكف في سبيل إسعاد الفرد كالمجتمعن كلو علم اهلل عز كجل أف 
ىنالك عبلجان خيران من عبلج ىذا الدين لحماية األسرة اإلنسانية من كل سوء كًلمىدٍّ جسور الود 

ؿ ىل ىذه الزينة كأمثاليها ترجمة كالوفاؽ فيما بينها لوج وى عباده إلى ذلك الدكاءن كعدت أتساء
دقيقة لبلنقياد لما تركنا عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم القائلهلل تركتكم على بيضاء نقية 
ظاىرىا كباطنها ال يزيغ عنها إال فاجرن عندما نعود إلى ىذه الوصايا التي أكصانا بها رسوؿ اهلل 

ي المعاملة كنجد أف شرائع اإلسبلـ تالب صلى اهلل عليو كسلم نجد أف الدين إنما يتمثل ف
جميعها في األخبلؽ الفاضلةن كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل إنما بعثت ألتمم مكاـر األخبلؽن كإف 
الوصايا التي تركىنىا عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككضعها أمانة في أعناقنا كثيرة يضيع عن 

فيو للتوصية كالتذاكر بشأف ىذا الدينن يقوؿ استعراضها ىذا الوقت المبارؾ الذم نتبلقى 
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم فيما يركيو أحمد كالحاكم في مستدركو من حديث عليهلل من 
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احتكر الطعاـ أربعين يومان فقد بىًرئى من اهلل كبىًرئى اهلل عز كجل منون كيقوؿ فيما يركيو مسلم في 
وؽ يومان فوجد رجبلن يبيع طعامان فأعجبو فأدخل صحيحو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم دخل الس

يده فيو فرأل بلبلن فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـ للرجل ما ىذا يا بائع الطعاـ؟ فقاؿ أصابتو السماء 
أم أصابو مطر فقاؿ لوهلل ىبل جعلتو من فوؽ لكي يراه الناسن من غشنا فليس منان كالحديث 

عنون كيركم جرير بن عبد اهلل فيما اتفع عليو يركيو مسلم من حديث أبي ىريرة رضي اهلل 
الشيخافن قاؿ عندما بايعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على اإلسبلـ كذىبت ألنالرؼ 

جذبني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من ثوبي فعدت فاشترط علي  الناليحة لكل مسلم أم في 
عليو كسلم قاؿ فيما يركيو الحاكم كالبيهقي المعاملةن كيركم كاثلة بن األسقع أف النبي صلى اهلل 

بسند صحي  أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل ال يحل المرئ أف يبيع متاعان إال أف يبين ما فيو من 
عيبن كفي ركاية إال أف يبين ما فيو من  فةن كاألحاديث في ىذا كثيرة يا عباد اهللن إف الدين في 

ىذه المعاملةن تعالوا نتساءؿ مرة أخرل ترل ىل الزينة عقائده كعباداتو كشرائعو إنما يالب في 
التي غيًمسىٍت أسواقنا في ىذا الشهر األغر فيها ىل ىي ترجمة صحيحة دقيقة لبلنضباط بوصايا 
رسوؿ اهلل ىذه؟ ىل ىي ترجمة دقيقة لبيعة صادقة مع اهلل سبحانو كتعالى ثم مع رسوؿ اهلل صلى 

لوهلل }كىأىٍكفيوا اٍلكىٍيلى ًإذىا ًكٍلتيٍم كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًم ذىًلكى اهلل عليو كسلم؟ يقوؿ ربنا جل جبل
ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن  ]االسراءهلل يػٍ [ن كيقوؿهلل }كىالس مىاءى رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافىن أىال  تىٍطغىٍوا ًفي ّٓخى

ًإذىا  [ن كيقوؿهلل }كىٍيله لًٍلميطىفٍّ ٖ-ٕاٍلًميزىاًف  ]الرحمنهلل ن ال ًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى الن اًس يىٍستػىٍوفيوفىن كى ًفينى
عيوثيوفى  ]المطففينهلل اليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ييٍخًسريكفىن أىال يىظينُّ أيكلىًئكى أىنػ هيٍم مىبػٍ [ن عباد اهلل تعالوا ْكى
د إعراضان خطيران عن ىذا نخترؽ الظواىر إلى شيء من الباطن ال إلى الباطن كلون ماذا نجد؟ نج

الذم أكصى بو رسوؿ اهللن عن ىذا الذم أمر بو رسوؿ اهلل بعد أف أمر بو اهلل سبحانو كتعالىن 
مالانعنا منطوية على كثير من الغش كال مجاؿ لتفاليل القوؿ في ذلكن مزارعنا منطوية على كثير 

ن  ادخل إلى أم مزرعة من ىذه من الزغل كالغش كاافات التي تسرم بأخطر األمراض إلى الجسـو
المزارع أك إلى أكثرىا تجد ىذه المبالغة الزائدة في استعماؿ المبيداتن في استعماؿ األسمدة 
الكيميائية التي من شأنها أف تمؤل جيوب أصحابها بالماؿ كأف تمؤل جسـو ااكلين باألمراض 

نا عز كجلهلل }كىال تػيٍفًسديكا ًفي الوبيلة الخطيرةن ىل أنا مبالغ في ىذا الذم أقولو لكم؟ يقوؿ رب
[ أم أصلحت لكم األرض كجعلتها أداة لرزؽ كفير ٔٓاأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلًحهىا  ]ألعراؼهلل من ااية

كطعاـو نقيٍّ طاىرو مطهرن تتنػزؿ األمطار من السماء فتسرم من ظاىر األرض إلى باطنها منقاة 
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األرض ثم إنكم تشربوف منها الماء النقي مالفاة من الشوائب ثم تستقر في خزائن داخل ىذه 
فمالكم أفسدتم ىذه التربة حتى أصب  الماء يمتزج بهذه اافات الخطيرة الوبيلة التي تبعث 
؟ ادخل إلى أم مدجنة من ىذه المداجن ماذا ترل؟ ترل  أمراضان متنوعة مختلفة في الجسـو

لوفير تفيض بو جيوبهم كتضمن األغذية الهرمونية التي تضمن ألصحاب ىذه المداجن الماؿ ا
المرض الخطير يسرل في جسـو ااكلينن أليس ىذا الذم أقولو أمران مرئيان ظاىران يا عباد اهلل؟ 
قوانينا ترعى حقوؽ الناس جميعانن ترعى حقوؽ المتعاملين على اختبلفهم كلكن ما أكثر الذين 

أصنافها كأنواعهان فلف جاء من يحذٍّر يحاكلوف أف يشلوا فاعلية ىذه القوانين بالرشوةن كما أكثر 
من القوانين كالذين كضعوىا كالمتربالين بالمتبلعبين بها قاؿ الكبلـ الذم يدؿ على االستهانة 
التامة بهذه القوانين كلهان كإف جاء من يحذره من كقفة قريبة ال ريب فيها بين يدم اهلل عز كجل 

قبيل الرجاء بعفو اهلل كإنما ىو من قبيل الدالؿ  تدلل قائبلن إف اهلل غفور كرحيمن كليس ىذا من
على اهلل سبحانو كتعالىن نعم إف اهلل سبحانو كتعالى يتوب على عباده عندما يقالركف في أداء 

حقوقو كلكن من قاؿ إف اهلل سبحانو كتعالى يغفر لعباده إىدارىم لحقوؽ عبادهن مرة أخرل أقوؿ 
حقوؽ العباد فمبنية على المشاحةن في ىذا الشهر األغر  لكم حقوؽ اهلل مبنية على المسامحة أما

في مناسبة ىذه الذكرل التي نحتفي بها كما قلت يومان كال يمكن أف أقوؿ إف إعبلف الفرحة بذكرل 
مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر غير شرعي بل ىو أمر شرعي بل ىو ترجمة الحب 

لم كلكن إما أف يكوف ىذا الذم يرفع مظاىر الفرحة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كس
بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صادقان كإما أف يكوف كاذبانن فلف كاف صادقان أجزؿ اهلل 
سبحانو كتعالى لو المثوبة كاألجر على ىذه الزينة التي يعبر بها عن مكنوف قلبو كعن فرحتو بذكرل 

 عز كجل بالدؽ تعبيره أيضانن بانطباؽ ظاىر قولو على كاقع سلوكو مولد رسوؿ اهلل كأثابو اهلل
كتعاملو مع عباد اهلل عز كجلن أما إف كاف كاذبان فعقابو بين يدم اهلل عز كجل شديد يا عباد اهللن 
كباألمس قلت لكم إف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إذ يستقبل أمتو على حوضو يـو القيامة 

ييطردكف كما ييطرد البعير الضاؿ فيقوؿ أال ىلم أال ىلم فيقاؿ لو إنك ال يجد أناسان من الناس 
تدرم كم بدلوا من بعدؾن أكصيتهم بالدؽ التعامل فوضعوا كصيتك كراءىم ظهريانن قلتى لهم من 
غش فليس منان غشوا كألقوا كصيتك كراءىم ظهريانن أمرتهم بالدؽ التعامل فغشوا ككذبوا في 

يضمن لهم الرب  كلم يسألوا عن كل ما قد يسبب لعباد اهلل عز كجل التعامل كفعلوا كل ما 
األمراض الخطيرة التي تودم بهم إلى الهبلؾ كمن ثم فلف عاقبة ىؤالء أف يطردكا من حوض رسوؿ 
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اهللن كطردىم من حوض رسوؿ اهلل إنما ىو ترجمة لطرد اهلل لهم عن جنتون عقابهم كبيلن كأغلب 
رحلوف عن ىذه الدنيا كىم عاكفوف على ىذا الذم أقولو لكم أغلب الظن أف الذين يموتوف كي

الظن أف إيمانهم سيفارقهم كأنهم لن يموتوا على كلمة ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهللن فيا عباد 
اهلل عودكان جددكا البيعة مع رسولكم محمد صلى اهلل عليو كسلمن اجعلوا ىذه البيعة تتويجان للزينة 

ها عن فرحتكمن اجعلوا ىذه البيعة تتويجان لبلحتفاالت التي تعبركف بها عن فرحتكمن التي تعبركف ب
بايعوا المالطفى صلى اهلل عليو كسلم مجددان كنفذكا بيعتكم كي ال تكوف كبلمان يدكر على اللساف 
ثم يكوف القلب بعيدان عن ىذا الذم نطع بو اللسافن اللهم أصل  لنا شؤكننا كلهان اللهم ألهمنا 
أف نجدد البيعة لك كأف نجدد البيعة لرسولك محمد صلى اهلل عليو كسلم في الشهر المبارؾ 

 األغرن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ً٘ عياء اإلؽَبْ اال اإلؽَبْ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

محكم  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  يقوؿ اهلل عز كجل في
نىا تػيٍرجىعيوفى ]االنبياءهلل من ااية ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍم بًالش رٍّ كىاٍلخى [ن لقد رأينا يا عباد اهلل ّٓتبيانوهلل }كىنػىبػٍ

مالداؽ ىذه ااية العظيمة في كتاب اهلل عز كجل بكبل شطريها األكؿ كالثانين رأينا ابتبلء اهلل 
ف انطول الشر كابتبلنا اهلل عز كجل بعد ذلك بهذا الخيرن سبحانو كتعالى لنا بالشر ثم رأينا كي

رأينا فيما مضى كيف احتيًبسى قطر السماء ككيف جفت الينابيع ككيف توقفت األنهار عن الجرياف 
كرأينا كيف ذيبػيلىٍت األشجار ككيف ظمأت األرض كالنباتات كمر  على ذلك عهدن كلم يكن شيء 

ة قضى اهلل عز كجل أف يأخذ عباده بها كقد حدثنا بياف اهلل من ذلك إال مالداقان لسنةو رباني
سبحانو كتعالى عن ىذه السنة ككرر بيانها كتفنن البياف اإللهي في ذلكن من ذلك قولو عز كجلهلل 

اًء كىاأٍلىٍرًض كى  لىًكٍن كىذ بيوا فىأىخىٍذنىاىيٍم }كىلىٍو أىف  أىٍىلى اٍلقيرىل  مىنيوا كىاتػ قىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى الس مى
انيوا يىٍكًسبيوفى  ]األعراؼهلل انىٍت  ًمنىةن ًٔٗبمىا كى [ن كمن ذلك قولو سبحانوهلل }كىضىرىبى الل وي مىثىبلن قػىٍريىةن كى

ا الل   ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم الل ًو فىأىذىاقػىهى ًئن ةن يىٍأتًيهى وي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ ًبمىا  ميٍطمى
انيوا يىاٍلنػىعيوفى  ]النحلهلل [ن ىذا الذم مر بنا من ابتبلء اهلل عز كجل لنا بالشر كاف تطبيقان ُُِكى

لهذه السنة الربانية ككاف صدلن لواقع مررنا بو كإنكم لتذكركف كمثاؿ على ىذه الحقيقة التي يذكرنا 
مدخل الغربي لهذه المدينة مضرىب مثل للجماؿ ككيف كانت بها بياف اهلل عز كجل كيف كاف ال

موضوعان ثريان كثر ان لشعر الشعراء كلغزؿ المتحدثين عن ذلك الوادم الجميل الساحر األخاذن كانت 
األنهر في ذلك الوادم متألقة ككانت فياضة غزيرة ككانت المياه تالاف  كتبلمس الضفتين من كل 

ظبلؿ تلك األشجار كعلى ضفاؼ تلك األنهار نزىات بريئة أياـ كاف نهر أياـ كانت النػزىات في 
اللهو  نذاؾ لهوان مباحان ككانت يد المولى الكريم تزيد ىذه األمة من العطاء ككانت المياه تزداد 
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تدفقان ككأف لساف الحاؿ يقوؿ كلوا كاشربوا ىنيئان بما كنتم تعملوفن كلكن ما الذم حالل بعد 
ضفاؼ تلك األنهر األعشاش التي تعلموف كبيًنيىٍت على ضفافها النوادم الليلية ذلك؟ بيًنيىٍت على 

التي ال حاجة إلى الحديث عنها كإلى تدنيس ىذه الساعة المباركة بشيء من أكصافها كاستمرأ 
أكلئك الناس كفراف النعمةن استمرؤكا احتجابهم بالنعمة عن المنعم فكانت العاقبة التي حدثتكم 

الخير كاستيٍبًدؿى بو الشرن غاضت تلك المياه كتحولت تلك األنهر إلى مكاف للوحل  عنهان طيًومى 
كأصبحت تفيض بالركائ  النتنة التي تعرفوف كأصب  اإلنساف المار بذلك الوادم ال يشعر إال 
بمرارة الذكرلن ال يشعر إال باأللم الممض من انقضاء ذلك اليـو الذم كم ككم تحن إليو 

كم تتخيلو األخيلة كلكن األمر تحوؿ إلى نقيضون ذلكم ىو مالداؽ اهلل عز كجلهلل المشاعر ككم ك 
ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم الل ًو ]النحلهلل من ااية ًئن ةن يىٍأتًيهى [ن كليس ُُِ}ميٍطمى

اؿ النعمة لما يغضب اهلل المراد بالكفراف ىنا كفراف العقيدة كلكن المراد بالكفراف ىنا استعم
سبحانو كتعالىن كاليـو يا عباد اهلل ىا أنتم تركف كيف أف الرحمة اإللهية طوت عهد الشر الذم 
عانينا منو ما عانينان أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى باألمطار سخيةن تهطل من سمائو كأكرمنا اهلل 

حانو كتعالى لؤلنهر أف تعود فتسير كتسيلن سبحانو كتعالى بالينابيع أف تعود فتتفجر كأىًذفى اهلل سب
تلك ىي سنة أخرل من سنن اهلل سبحانو كتعالى في عباده رأينا كهلل الحمد ىذا كلو كلما يقلع 

إخواننا أكلئك عن المعاصي التي كانت سببان لذلك المحع كالقح ن لما يقلعوا عن ذلك السبب 
األمطار كجفاؼ تلك الينابيعن تلك سنة من  الذم كاف من كرائو جفاؼ تلك األنهار كانحباس تلك

سنن اهلل عز كجل يتحبب اهلل عز كجل من خبللها إلى عبادهن لعل رساالت الحب التي تتنػزؿ من 
علياء الربوبية إلى العبادن لعلها توقظ السادرينن لعلها تعيد الشاردين إلى صراط اهلل عز كجلن لعل 

ىو الذم يجعل ىؤالء الشاردين يخجلوف من المنعم الحب كاللطف كعودة النعم لعل ذلك كلو 
كيستحيوف من ىذا اإللو المتكـر فيؤكبوف إلى اهلل كيتوبوف إليو كيقلعوف عن تلك األسباب التي 

قطعت الخير بل قطعت دابر الخير كفتحت أبواب الشرن نحن نمر يا عباد اهلل في ىذه المرحلةن 
لذم يمتعنا بون ىا أنتم تركف كيف أف الينابيع عادت أبدؿ اهلل عز كجل بذلك الشر ىذا الخير ا

فتفجرت ككيف أف األنهر عادت ففاضت ككيف أف مظهر الحدائع كالخضرة عاد فتألع كلكن كل 
ذلك منوط بقرارنا الذم سنتخذهن ىل عسانا أف نظل عاكفين على ىذا الشركد عن صراط اهلل؟ 

ي اتخاذ النعم التي ينعم اهلل بها علينا سببان ىل عسانا أف نظل سادرين في ىذا النهج المتمثل ف
لغضبون سببان لنقمتو؟ أغلب الظن أننا إذا ظللنا على ىذا النهج كبقينا نسير في ىذا الطريع فلف 
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ىذا الخير سيعود فينقطع كإف ببلءن شران من ذلك الببلء الماضي سيحيع بنا يا عباد اهللن ربنا 
إلينا رسائل حبو كال ينبغي أف نتيو عنهان رسائل متمثلة في يتحبب إلينا بهذا الذم تركفن يرسل 

أمره للسماء بأف تمطر كفي أمره للينابيع بأف تعود فتتفجر كلؤلنهار بأف تعود فتسيل كتسير متألقة 
فياضةن رسائل حب يبعثها اهلل عز كجل إلينان أفبل نبادلو حبان بحب يا عباد اهلل! أفبل نترجم ىذا 

أف نبادؿ موالنا كخالقنا بو بتوبة نالوح! بعودو إلى صراطو! أفبل نترجم حبنا الحب الذم ينبغي 
لموالنا سبحانو كتعالى بأف نستعمل نعمو فيما يرضيو كأال نستعمل شيئان منها فيما يغضبو! أال 

تذكركف قولو سبحانو في ىذه ااية التي تأخذ باأللباب كتذيب مشاعر اإلنسانية لمن كاف لو أدنى 
ل بقايا من الشعور باإلنسانية! أال تقفوف كقفة تدبر كتأمل عند قولو سبحانو كتعالىهلل }ىىٍل شعورو ب

[ن تأملوا ىذا المعنى اللطيف الذم غيًمسى ىذا البياف َٔجىزىاءي اأٍلًٍحسىاًف ًإال  اأٍلًٍحسىافي  ]الرحمنهلل
سىاًف ًإال  اأٍلًٍحسىافي  اإللهي فيون تأملوا ىذا الخطاب الرباني المتحبب }ىىٍل جىزىاءي اأٍلًحٍ 

[ن أم يا عبادم ىا أنا قد أحسنت إليكم أفبل تحسنوف إلي! أليس جزاء اإلحساف َٔ]الرحمنهلل
الهاب  من علياء الربوبية إلى العبد إال إحساف يعلو من تالرفات العبد إلى مواله كخالقو! ىبل 

يغضي كيستر الحقيقة التي  أحسنتم إلي في مقابل إحساني إليكم! على أف ىذا البياف المتحبب
ينبغي أف نعلمها نحنن من الذم قاؿهلل إف اهلل عز كجل عندما يحسن إلينا فنقابلو بلحساف مثلو من 

الذم قاؿ أنو نحسن إليو؟ كىل اهلل بحاجة إلى أف نحسن إلي؟ كىل كاف اهلل قبل أف يخلقنا 
كل من عدان اهلل سبحانو كتعالى محتاجان إلى عباد يخلقهم ليحسنوا إليو! ىو المولىن ىو الغني ك 

ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم كىيى ” فقراءهلل  ًميدين ًإٍف يىشى ا الن اسي أىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى ٍلعو }يىا أىيػُّهى ٍأًت ًبخى
ف الرباني [ن كلكنو التحبب يا عباد اهللن كلو أننا تأملنا في ىذا اللطُٔ-ُٓجىًديدو  ]فاطرهلل

كنحن نتمتع بلنسانيتنا كقد عرفنا عبوديتنا كربوبية موالنا كخالقنا لذابت منا الحيشاشة كلذابت منا 
األفئدة خجبلن من اهلل عز كجل إذ يقوؿ لقد أحسنت إليكم أفبل تحسنوف إلين كال شك أف العبد 

ن أنا حتى أحسن إليكن العالم بالحقيقة سيقوؿ لمواله كخالقو حاشاؾ يا ربن أنا أحسن إليك! كم
إف أحسنت مقابل إحسانك إلي فلف ثمرة ذلك تعود إلي  أنان عندما أحسن إليك فيما تأمرني بو 
فلنما أحسن إلي أنا في الواقع كالحقيقةن ىذا مثل قوؿ اهلل عز كجلهلل }مىٍن ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي الل وى 

ًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى  ]البقرةهللقػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافان كىثً  [ن يقوؿ ِْٓيرىةن كىالل وي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسي ي كى
لي اهلل عز كجل أال تقرضني شيئان مما معك كعهد علي أف أعيده إليك أضعافان مضاعفة كأنت تعلم 
كأنا أعلم أف ىذا الذم أملكو إنما ىو عطاء من اهلل كالمالك كالمملوؾ ملك هلل سبحانو كتعالى 
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[ن أما العبد ِْٓمع ذلك فيتحبب إلي كيقوؿهلل }مىٍن ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي الل وى قػىٍرضان حىسىنان  ]البقرةهللك 
الذم عرؼ عبوديتو كتو جها بمشاعر إنسانيتو فبلبد أف يذيبو ىذا التلطف من مواله كخالقو عز 

لمالك لذاتي كأنت كجل كالبد أف يقوؿ إف بلساف الحاؿ أك بلساف القوؿهلل موالم أنت ربي أنت ا
المالك لما منحتني إياه فيا ربي أنت المالك للعبد كما في يده كىا أنا ذا  أعود بنفسي كبكل ما 
معي إليكن ىكذا ينبغي أف يقوؿ كىذا ىو ذاتو المنطع الذم نراه في قولوهلل }ىىٍل جىزىاءي اأٍلًٍحسىاًف 

ؿ األمطارن أحسنت إليكم إذ أمرت [ن لقد أحسنت إليكم بهطو ًَٔإال  اأٍلًٍحسىافي  ]الرحمنهلل
الينابيع أف تتفجر فتفجرتن أحسنت إليكم بالمياه الغامرة التي تتؤلأل ما بين األشجار أفبل 

تحسنوف إلين ماذا قررتم في مواجهة ىذا اللطف الرباني يا عباد اهللن أال فاعلموا أننا إف عاىدنا 
الذم جاء بعد تلك الشدة كصدقنا في بيعتنا اهلل عز كجل في ظل ىذه النعمةن في ظل ىذا الرخاء 

مع اهلل سبحانو كتعالى كعاىدناه على أف نقلع عن المعاصين أف نزيل تلك األعشاش التي كنا 
نستثير غضب اهلل بنعمو عن طريقها كطوينا عهد تلك األندية الليلية التي تستثير غضب اهلل عز 

ي على يقين بأف اهلل سيزيدنا من نعمو كجل حوؿ تلك األنهر التي غاضت بعد أف فاضت فلنن
كسيزيدنا من عطائو كلن ينقطع ىذا الرفد أبدان فتعالوا يا عباد اهلل نعاىد اهلل على كل المستوياتن 

على مستول القمة التي شاء اهلل عز كجل أف تدير أمورنا كأف تحكم فيما بيننا كعلى مستول 
عاىد اهلل على أف نتوبن تعالوا نقل هلل بلساف الحاؿ الفئات المتنوعة المختلفة المتفاكتة تعالوا ن

نعم يا رب جزاء اإلحسافي اإلحسافن كلقد أحسنت إلينا بما رأينا عهد صادؽ نتوجو بو إليك أف 
نحسن إليك كإف ىو إال إحساف إلينا كليبعث كل كاحد منكم ىذه الرسالة لمن يستطيع أف يبعثها 

واجهو بهان ذكٍّريكا إخوانكمن ذكٍّريكا إخواننا بأال يقابلوا نعمة اهلل إليو أك ليواجهو بها إف استطاع أف ي
بكفرافن بأال يواجهوا ىذه النعمة بما يثير غضب اهلل سبحانو كتعالىن ىذا ابتبلء ابتبلنا اهلل عز 
كجل بو لكنو ابتبلء بخيرن ترل ماذا سنالنعن ما القرار الذم سنتخذهن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى 

ىذا النال  الذم أتوجو بو أكالن إلى نفسي ثم إليكم أسألو سبحانو كتعالى أف ييسٍّرى إببلغ  أف يبلغ
النال  لكل أخو في اإلنسانية كفي اهلل من أجل أف نحالن النعمةن من أجل أف نحالن العطاء 
! أقوؿ  قولي الرباني بل ألجل أف نترجم حبنا لموالنا بما ينبغي أف نترجمو بو أفبل نبادلو حبان بحبو

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ٘ىنا وبْ فٍفبإٔب ٚػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ فٟ ربه٠قٕب اٌغبثو األغو

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

أضعكم اليـو أماـ ثبلثة مشاىد ال أعلع على شيء منها كأتركها تترجم لكم العبرة التي تيؤخىذي منها 
كالحاليلة التي ينبغي للعاقل أف يقطف ثمراتو منها. عبد الرحمن الناصر ثالث خلفاء األندلس 

لعاـ الثبلثمئة إلى خمسين كثبلثمئةن بنى قالره الزاىر المعركؼ كغمسو في كل ما حكم من ا
استطاع أف يغمسو فيو من الزخارؼ كأنفع عليو األمواؿ الطائلة الكثيرة كجىم لىوي بلبنات من الذىب 
كالفضةن بلغ ذلك قاضيو المنذر بن سعيد فداخىلىوي من ذلك غىمٌّ شديد ككاف رجبلن كرعان زاىدان 

صالحان عالمانن كانتظر المنذر مجيء يـو الجمعة كمجيء عبد الرحمن الناصر إلى صبلة الجمعة 
عندهن ككاف ياللي الجمعة دائمان عند قاضيو المنذر بن سعيدن افتت  المنذر خطابو بقولو تعالىهلل 

وا أتبنوف بكل ريع  يةن تعبثوف كتتخذكف مالانع لعلكم تخلدكف كإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتق”
اهلل كأطيعوف كاتقوا الذم أمدكم بما تعلموفن أمدكم بأنعاـ كبنين كجناتو كعيوفن إني أخاؼ 

ن ثم “سواء علينا أكعظت أـ لم تكن من الواعظين”ن ثم قاؿهلل كال تقولوا “عليكم عذاب يـو عظيم
ارؼ أخذ المنذر يحذر من االستغراؽ في المبالغة في البنياف كإشادتها كغمسها كإغراقها بالزخ

الزائدة عن الحاجة كأخذ يحذر عن نسياف الرحلة إلى اهلل سبحانو كتعالى كذلك اليـو القريب 
الذم ستيٍطوىل فيو الدنيا بكل ما فيها من متعو كزخارؼ حتى اجتاح الماللين التأثر البالغ ككاف في 

ة البنو مقدمة من تأثر عبد الرحمن الناصرن كلما انقضت الالبلة كرجع إلى داره قاؿ الخليف
الحكم إف المنذر ذىب في تقريعي مذىبان شديدان كما أظنو إال أنو كاف يريدني أنا بما كاف يقوؿ 
كيحذر فقاؿ لو ابنو فما يمنعك من عزلو كإبعاده عن الالبلة كعن الخطبة؟ فقاؿ لو الخليفة 
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مما قاؿن أجابو  الكبلـ التالين كىاأنذا أنقلو لكم بنالو خوفان من أف أغير أك أبدؿ كلمة أك حرفان 
الخليفة فقاؿ ال أـ لك أمثل المنذر بن سعيد في فضلو كخيره كعلمو يػيٍعزىؿ من أجل نفس عاصية 
ناكبة عن الرشد سالكة غير سبيل القالد! ىذا ما ال يكوف كإني ألستحيي من اهلل أال أجعل بيني 

تو كلها كحياتنا إف شاء كبينو في صبلتي شفيعان مثل المنذر في كرعو كتقواه بل ياللي بالناس حيا
اهلل تعالىن ثم اتجو إلى القالر الذم بناه فنقض لبنات الذىب كالفضة من أبهائو كمحا تلك 

 الزخارؼ التي أنكرىا عليو قاضيو المنذر بن سعيد. فهذا ىو المشهد األكؿ.

رأل عبد أما المشهد الثانين كبطبله أيضان الخليفة عبد الرحمن الناصر كقاضيو المنذر بن سعيد. 
الرحمن الناصر داران جميلةن كاسعةن أعجبتون أراد أف يشتريها إلحدل نسائون ككانت ملكان لبعض 

ـي تلك الدارن كلما قػيوٍّمىٍت كأراد عبد الرحمن الناصر أف يشتريها أراد كصي  اليتامى فأرسل من يػيقىوٍّ
الثمن رأل أنو ثمن بخس  اليتامى أف يستشير في ذلك القاضي المنذرن كلما استشاره كأطلعو على

كأف الدار تستأىل أكثر من ذلك فأرسل إليو ينهاه عن شرائها بهذا الثمن كطلب منو أف يعطي 
المزيد كعندئذو أظهر الخليفة إعراضو عن تلك الدارن كلكن القاضي خشي أف يكوف الخليفة قد 

ئذو اليتامى فعمد القاضي المنذر تعلع بها كأنو ربما سيغتالبها بالثمن الذم عيًرضى عليو كيػيٍغبىني عند
إلى نقض جانب من تلك الدار كباع تلك األنقاض فكاف ثمنها أعلى من الثمن الذم ريًصدى لتلك 
الدار كبلغ األمر الخليفة فأرسل إليو يقوؿ ما الذم دعاؾ إلى ىذا فقاؿ عملت بما قاؿ اهلل عز 

ت أف أعيبها ككاف كراءه ملك يأخذ  أما السفينة فكانت لمساكين يعملوف في البحر فأرد”كجلهلل 
كلقد بعت أنقاض ىذا الجانب من الدار فكاف ثمنها أعلى من الثمن الذم ذيًكرى “ كل سفينة غالبان 

لك فقاؿ لو الخليفة نحن أكلى باتباع الحع كجزاؾ اهلل عني خيران إذ أكضحت ما ينبغي أف أف 
 الىن ىذا ىو المشهد الثاني.أفعل كحذرتني من الدخوؿ فيما ال يرضي اهلل سبحانو كتع

أما المشهد الثالث فقد ص  أف عامان من الجدب كالقح  مر  بقرطبة جف ٍت فيها الينابيع كاحتيًبسى 
قطر السماء كعانى الناس ما عانوا من الجفاؼن دعا المنذر بن سعيد إلى صبلة االستسقاء 

خذ المنذر ينتظر مجيء الخليفة كاجتمع الناس في اليـو الموعود في الماللى خارج المدينة كأ
فاستبطؤكا مجيئون أرسل المنذر رسوؿ الخليفة إليو كقاؿ لو إف الناس ينتظركنو كالبد من مجيئو 
بنفسو ليشهد معهم صبلة االستسقاء فقاؿ لو رسوؿ الخليفة يا سيدم الخليفة موجود كقد انتبذ 

بالخليفة قد امتد على األرض العراء منتبذان مكانان منفردان ىنان ذىب المنذر إلى حيث ذيًكرى لو كإذا 
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منفردان بنفسو كقد ارتدل ثيابان خشنة كما ريًئيى في يـو أكثر انكساران كذيالن منو في ذلك اليـو كقد 
اضطجع برأسو كلحيتو على التراب األغبر كىو يقوؿهلل أم رب ىذه ناصيتي بيدؾ أتراؾ تهلك 

حكم الحاكمين كلن يفوتك مني شيء يا ربين كلما نظر الرعية بسببي كأنت أرحم الراحمين كأنت أ
المنذر إلى حاؿ الخليفة كرأل بكاءه كذلو كضراعتو تهلل كجهو سركران كعاد إلى الماللين فقاؿ 
لهم أيها الناس لقد أيًذنٍػتيٍم بالسقيا فانالرفوا إذا خضع جبار األرض رحم جبار السماءن ىذا ىو 

 المشهد الثالث.

ف أني بحاجة إلى أف أترجم لكم ما تدؿ عليو ىذه المشاىد؟ أتركف أني أملك من يا عباد اهلل أترك 
البياف كببلغة القوؿ ما يعلو على حديث ىذه المشاىد كببلغتها كبيانها كحديثها إلى كل ذم عقل 
كذم باليرة؟ أعتقد أنني لست بحاجة إلى أف أعلع على ىذه المشاىد شيئان كلكني أقوؿ ىكذا  

تاريخنا الغابر األغر كىكذا كاف علماء المسلمين في تاريخنا الغابر األغرن أما  كاف خلفاؤنا في
اليـو فبل الخلفاء كالقادة كالرؤساء كالملوؾ يشبهوف ذلك الرعيل الذم مضى كال نحن الذين 
يسموف علماء يشبهوف أكلئك العلماء ذلك الرعيل الذم مضى كانطول عهده. أعتقد أف من 

ي الذم توحي بو ىذه المشاىد في صمت إلى  ذانكم كإلى كعي كل منكم الخير أف أترؾ الوح
 كإلى الباليرة اإليمانية التي نتمتع بحمد اهلل عز كجل بهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

أما بعد فيا عباد اهللن كثيران ما سيًئٍلتي من قبل أناس لم يذكقوا بعد لذة عبوديتهم هلل سبحانو 
لي فيم يكلفنا اهلل سبحانو كتعالى بعبادتو كالدينونة ًبذيؿٍّ العبودية لو كما أغناه عن أف  كتعالىن قيل

يكلفنا بذلك؟ ككم ككم أجبت كلكن جوابي لم يقع الموقع الشافي من نفوس ىؤالء الذين أسأؿ 
اذا اهلل لهم الهداية كأسألو اهلل عز كجل أف يذكقوا لذة بل نشوة العبودية هلل عز كجل. قلت لم

يقب  بالقذـ أف يرتدم ثياب المردة الطواؿن قل لي لماذا يقب  بالفقير الجائع الذم يمته الجوع 
أحشاءه أف يجعل من نفسو ذلك الغني البازخن ذلك اإلنساف الذم ال يحتاج إلى لقمة طعاـ. 
نا عبد المطلوب من اإلنساف أف يتحقع بهويتو كمرد ذلك إلى نفسون فائدة ذلك عائدة إلى ذاتو. أ
مملوؾ لست مالكانن إذان ينبغي أف أتحقع بهوية العبودية كينبغي أال أتمطى إلى ما ال يتفع مع 

ىويتين ينبغي أال أتكلف نقيض ذاتيتي تمامان كالقـز الذم يقب  بو أف يتردم ثياب المردة الطواؿ 
ك دراستك العلمية تلك الثياب التي تجر على األرض بقاياىا من كرائون نعمن إف كنت حرانن طالعت

على ذلكن إف كنت تعلم أنك أنت الذم غرست بين جوانحك الالفات المثلى التي تتباىى بهان 
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أنت الذم غرستها في كيانك كتحافظ عليها أال تتبدد عنك كأال تنطوم عنك في يـو من األياـ 
فاعبلنن  فلك الحع أف تتباىى بحريتك كلكنك تعلم أنك منفعل بالالفات التي تتمتع بها كلست

داخلتك القوة بعد الضعف كعما قليل ستدبر عنك كستنطوم أيامها عنكن أنت تعلم أنك منفعل 
بهذا الذكاء الذم تتمتع بو كعما قريب سيزكؿ ىذا الذم تتمتع بون كذلك كل الالفات التي تتمتع 

نتعامل مع بهان كإذا ثبت أنني كأنت كنحن جميعان عباده مملوكوف هلل سبحانو كتعالى فلماذا ال 
ىويتنا كال نحقع ما تقتضيو عبوديتنا هلل سبحانو كتعالىن لماذا ال نذؿ لموالنا الذم يملك رقابنا 
كيأخذ بنواصينان لماذا ال نضرع إليو عند الشدائدن لماذا ال نستنػزؿ النالر من لدنو عندما تطبع 

بالبأء كالضراء لعهم كلقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناىم ”المالائب علينا من كل جانبن 
يتضرعوف فلوال إذ جاءىم بأسنا تضرعوا كلكن قست قلوبهم كزين لهم الشيطاف ما كانوا يعملوف 
فلما نسوا ما ذكركا بو فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أكتوا أخذناىم بغتة فلذا 

وة الذين ال يزالوف التائهين أقوؿ لنفسي أيها اإلخوة كأقوؿ لكم كأقوؿ لهؤالء اإلخ“. ىم مبلسوف
في مناكب األرض إف استطعتم أف تتباىوا بحريتكم الذم تهتفوف بها عندما يفاجئكم ملك الموت 

كيأخذ منكم بالغبلصم فلني أىنئكم بهذه الحرية التي أنتم لهان أما إذا علمت أنك في تلك 
كالضآلة كالذؿ كالمسكنة بيد الساعة ستفقد كل ما تتباىى بو كلسوؼ تتحوؿ إلى كتلة من الالغار 

من أنت عبد لو كمملوؾ لو فلماذا ال تحقع ىذا المعنى في ذاتك اليـو قبل أف تدركك تلك 
 الساعة التي ينكشف فيها عنك الغطاء كلكن دكف فائدة.
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 أٍبً اٌؼجبكح اٌؼجٛك٠خ.. فؤ٠ٓ ٔؾٓ ِٕٙب؟!

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

اهلل  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  ص  عن رسوؿ اهلل صلى
عليو كعلى  لو كسلم أنو قاؿهلل ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتهان قالوا أمن 
يػىٍنزًعىن  اهلل الرىبة  قلة نحن يا رسوؿ اهلل يومئذ؟ قاؿهلل بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيل كسى

هلل حب الدنيا منكم من قلوب أعدائكم كسيقذفن في قلوبكم الوىن قاؿ قائل ما الوىن؟ قاؿ
ككراىية الموتن في الناس يا عباد اهلل من استشكل ىذا الحديثن قاؿ قائلهم لماذا يكونوف غثاء  

كغثاء السيل كىم مسلموف بكبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كشهادتو؟ لماذا يكوف 
ـ على المسلموف غثاء كغثاء السيل كإف المساجد لتغه بهم ركعان سجدان ماللين كإف البيت الحرا

اتساعو يغه بالطائفين كالحاجين كالمعتمرين كإنهم ليقبلوف على صياـ رمضاف في كل عاـ كإنهم 
ليقبلوف إلى كثير من الطاعات كفي مقدمتها تبلكة كتاب اهلل سبحانو كتعالى؟ فما الجواب عن ىذا 

اء السيل االستشكاؿ أيها اإلخوة؟ الجواب أف ىؤالء الذين كصفهم رسوؿ اهلل بأنهم غثاء كغث
يتالفوف من الدين بعباداتو كلكن عباداتهم ىذه ليس لها جذكر من العبودية مهيمنة على كياناتهم 
الداخليةن ىذا ىو الجواب باختالارن كلربما قاؿ قائل كىل من فرؽ بين العبادة كالعبودية؟ نعم 

لعبادة فكسوة يتحلى ىناؾ فرؽ كبير بينهما كما أحرل المسلمين اليـو أف يتبينوا ىذا الفرؽن أما ا
بها الجسم كتظهر على أعضاء اإلنساف من صبلةن من ركوع كسجودن من تسابع إلى الحجن من 
تطواؼو حوؿ بيت اهلل كسعي بين الالفا كالمركةن من تبلكة لكتاب اهلل عز كجلن تلك ىي العبادة 

لكياف اإلنساني كىي كسوة يتحلى بها الجسم كتظهر على األعضاءن أما العبودية فغذاء ينالو ا
الداخلين غذاء للقلبن غذاء للنفسن غذاء للمشاعرن ىذا الغذاء يتمثل في عظيم المهابة هلل عز 

كجلن يتمثل في االنكسار الدائم كالدائب على باب اهلل سبحانو كتعالىن يتمثل في التذلل 
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عبوديةن كإنكم كااللتالاؽ الدائم على أعتاب اهلل سبحانو كتعالىن تلك ىي العبادة كىذه ىي ال
لتبلحظوف من ىذا الذم قلت أف عبلقة العبودية في الكياف الداخلي لئلنساف من العبادة التي 

تتجلى على أعضائو كظاىره أشبو ما تكوف ىذه العبلقة بعبلقة الركح من الجسدن المسلموف اليـو 
ف المساجد تفيض بهم ربما كانوا فعبلن يتسابقوف إلى الطاعات كالعبادات الكثيرة كلربما كجدنا أ

ماللين راكعين ساجدينن كإننا لنجد أف عدد الحجيج يزداد كل عاـ عن العاـ الذم سبعن 
كالمقبلوف إلى كتاب اهلل المتفننوف في إخراجو مالاحف متنوعة كالمتفننوف في تبلكتو كالمتفننوف 

إال للجسد منها فأين في اإلصغاء إليو كالطرب لسماعو ىؤالء كثر كلكنها العبادة التي ال حىظ   
ىي العبودية يا عباد اهلل؟ أين ىو التذلل على أعتاب اهلل عز كجل؟ أين ىي المهابة تفيض بها 

قلوب ىؤالء العابدين؟ إذا كجدت العبادة منبتة كمنفاللة عن جذكر العبودية المهيمنة على النفس 
الناسن ما أكثر ما يتاليد العبادةى كالقلب فما أكثر ما يتاليدي العبادةى االستكباري يستكبر بها على 

العجبي يػيٍعجىبي بعباداتو كطاعاتو على األقرافن على ااخرينن ما أكثر ما يتاليد العبادةى المالال ي 
الشخالية التي يبتغي بها اإلنساف لنفسون ما أكثر ما يوظف اإلنساف في ىذه الحالة عباداتو 

لما تعلموف من المنافع الدنيوية األخرلن كلكن  لمالالحون ألىوائون لمبتغياتون للرئاسةن للشهرةن
عندما تتحقع العبودية مهيمنة على النفس يتكوف من ذلك سياج يحمي العبادة من ىذا االصطيادن 
يحمي العبادة من أف تػيوىج وى إلى غير اهلل سبحانو كتعالىن كانظركا يا عباد اهلل كيف نػىبػ هىنىا كتابي اهلل 

ثػىنىا عن طائفة من الرسل كاألنبياء كأكليائو الالالحين عز كجل إلى الفرؽ بين  العبادة كالعبوديةن حد 
ـى  ًإقىا رىاًت كى يػٍ نىا ًإلىٍيًهٍم ًفٍعلى اٍلخى يػٍ الال بلًة  ثم أثنى عليهم قائبلنهلل }كىجىعىٍلنىاىيٍم أىئًم ةن يػىٍهديكفى بًأىٍمرًنىا كىأىٍكحى

اًة ]االنبياءهلل من ااية ًإيتىاءى الز كى انيوا  [نّٕكى فتلك ىي العبادة ثم لفت النظر إلى العبودية فقاؿهلل }كىكى
[ن ال تتوىموا أف الكلمة فيها تكرار فمعاذ اهلل أف يكوف في  ّٕلىنىا عىاًبًدينى  ]االنبياءهلل من ااية

انيوا لىنىا عىاًبًدينى  أم ككانت عباداتهم تلك من إقاـ الالبلة كإيتاء  كتاب اهلل تكرار ال معنى لون }كىكى
انيوا لىنىا عىاًبًدينى ن  الزكاة كنحوىا كانت مؤسسة على العبودية هلل عز كجل فذلك ىو معنى قولوهلل }كىكى
انيوا لىنىا عىاًبًدينى ن فمن  كالمزية كل المزية إنما تتمثل في ىذه الجملة األخيرة من  خر ىذه ااية }كىكى

ه العالور المتأخرة بهذا الذم أجل ىذا يالف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم المسلمين في ىذ
تركف كإنو لرسم دقيع للواقعن المسلموف كثر كما تعلموف كىم ينتشركف في أصقاع األرض كلها 
كلكنهم كما قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ غثاء كغثاء السيلن فما العبلج بعد أف عرفنا الفرؽ بين 

مرئية الظاىرة التي نجمل بها أعضاءنا العبادة كالعبودية؟ العبلج أيها اإلخوة أف نؤسس عباداتنا ال
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كجسومنان العبلج أف نؤسس ذلك كلو على حقيقة العبودية التي ال مركز لها إال القلب كال كجود 
لها إال في الكياف الداخلي من اإلنسافن عبوديتك هلل إنما ىي عبلقة بينك كبين ربك ال يراىا أحده 

تتعامل بها مع الناس كما أكثر ما تتاليدىا المالال   إلى اهلل سبحانو كتعالى أما العبادة فظاىرة
المختلفة المتنوعة كما قد قلت لكمن كإذا أردنا أف نتمثل حقيقةن مجسدةن تمثل كتجسد لنا ىذه 
العبودية التي تنقه المسلمين في ىذا العالر فلننظر إلى حياة محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو 

 سبحانو كتعالى عليون ألم تسائلوا أنفسكم يومان لماذا قاؿ كسلم كلننظر إلى مظاىر الثناء من اهلل
اهلل عز كجلهلل }سيٍبحىافى ال ًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقالىى 

 [ ىبل قاؿ سبحاف الذم أسرل بنبيون برسولو؟ رك ز على العبودية كطولُ]االسراءهلل من ااية
الحديث عن النبوة كالرسالةن ألف عبودية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم التي كاف يمارسها ذالنن 
انكساران التجاءن إلى اهلل عز كجل أسمى في الحقيقة من نبوتو كرسالتون أال تسائلوف أنفسكم أين 

كجل بالنالر ىو مكاف النشوة كالزىو في كياف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم يـو أكرمو اهلل عز 
الفريد المؤزر إذ أكرمو فت  مكةن دخل مكةن كما تعلموفن من أعلى قمم النالرن لماذا لم يػيٍزهى كما 
يػيٍزىىى عادة القادة كالحكاـ كالملوؾ في مثل ىذه الحاؿ؟ لماذا لم تأخذه النشوة؟ لماذا لم يأمر 

نىى أقواس النالر لكي تكوف ترجمانان لنشوتو كلكي تكوف ترج مانان للسركر المهيمن على  بأف تػيبػٍ
كيانو؟ نظرنا فوجدنا أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في تلك الحالة كاف يتالف بنقيض ذلك  
كلون ما رًؤمى عليو الالبلة كالسبلـ في ساعة من الساعاتن كال أقوؿ في يـو من األياـن ىو أكثر 

ة فاتحان من أعلى قمم النالرن كاف  تذلبلن كانكساران كتضاؤالن منو في ذلك اليـو الذم كاف يدخل مك
كما ريًكمى في الالحيحين قد قو س رأسو على ظهر راحلتو كأدنى رأسو من عنع راحلتو حتى إف 
عثنونون ىذه الشعرات تحت الشفة السفلىن ليكاد يمس كاسطة رحلو من شدة ما قوس ظهره 

  كيترنم بهان كلما دخل كمن شدة ما تذلل هلل جل جبللون كاف يتلو في تلك الساعة سورة الفت
مكة كطاؼ بالبيت كنظر إلى أكلئك الذم كم ككم ناصبوه العداءن كم ككم أكذم منهم في سبيل 

اهللن نظر إلى أكلئك الذين ىاجر كطنو كمسق  رأسو بسببهمن نظر إليهم كىم كاجموف خائفوفن لم 
ن كانت النشوة التي تطوؼ تطف نشوة الظفر كالنالر برأسو ألف العبودية هلل حالت بينو كبين ذلك

برأسو نشوة الذؿ لمواله كخالقون كانت النشوة التي تأخذ بكيانو نشوة االنكسار كالضراعة على 
أعتاب مواله كخالقون ظهر ذلك كتجسد في الكلمات التي افتت  بها خطابو أماـ المشركينهلل ال 

لم يقل نالر رسولون كنالر إلو إال اهلل كحده صدؽ كعده كنالر عبدهن عبده؛ لم يقل نالر نبيون 
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عبده كأعز جندهن ىذه ىي العبودية يا عباد اهلل التي تنقالنا كالتي ينبغي أف نتلمس مكانها من 
أفئدتنا كأسرارنا كنفوسنان فلذا أردتم أف تتبينوا كيف السبيل إلى ذلك فاجعلوا من نبيكم المالطفى 

كلون كيف تتحقع العبودية أساسان كجذكران   صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم قائدان كإمامان لكم في ىذا
للعبادة؟ يتحقع ذلك بشيئين اثنين؛ اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كأعود فأقوؿ لكم مثنى 
كثبلث ليس المراد بالذكر ترديد اللساف لكلمات ربما كانت مقطوعة كمفالولة عن الجناف كإنما 

قلب عبلقتو بالخالع جل جبللون أف تتذكر أنك مملوؾ المراد بالذكر تىذىكُّري القلبن أف يتذكر ال
لمن فطرؾن أف تتذكر أنك تتحرؾ في قبضة من قد خلقكن أف تتذكر أف بداءتك منو كنهايتك 
إليون أف تتذكر أف كل ما تتمتع بو من ًميىزو كأعطياتو تميػ ٍزتى كتمتٍعتى بها أنت أيها اإلنسافن ال 

نها إنما أنت منفعل بهان ذكاؤؾن فكرؾن لسانك الذم تنطع بون تملك شيئان منهان ال تفعل شيئان م
قوتكن عافيتكن ريكىاؤيؾ كل ذلك أعطيات ال تدرم كيف دىلىفىٍت إليك كلن تدرم كيف تتسلل عنك 
كتغيب عنكن عندما تمعن تفكيران في ىذه الحقيقة تعيش معنى كحدانية اهللن تعيش معنى صمدية 

ى أنك عبده مملوؾ ال يتأتى من شيء كإنما أنت كائن تتحرؾ في اهلل سبحانو كتعالىن تعيش معن
ن عندما تدرؾ ىذه الحقيقة تالطبغ بذؿ العبودية هلل كيفيض قلبك شعوره  قبضة اهلل كما قػيٍلتي
بتعظيم اهللن شعوره بالمخافة من اهللن شعوره بالحاجة الدائمة في رخائك كشدتكن في أمنك 

أنت محتاج إلى االنكسار كالتضرع على أعتاب اهلل عز كطمأنينتك كخوفكن في كل األحواؿ 
كجلن ىنا تتفجر مشاعر العبودية هلل عز كجل بين جوانحكن كإذا رحل اإلنساف أيها اإلخوة إلى 
اهلل عز كجل بقلب يفيض عبودية هلل عز كجل كانكساران كضراعةن لو فلسوؼ تكوف عبوديتو شافعان 

يتو بديبلن عن الكثير من أخطائون إذا رحل اإلنساف بهذه للكثير من تقاليراتو كلسوؼ تكوف عبود
العبودية فلف قليبلن من العبادات كالطاعات تكفين كلكن إذا رحلت إلى اهلل كأنت تتمتع كتػيٍزىىى 
بالكثير من صبلتكن بالكثير من حجكن بالكثير الكثير من صيامك كبالمرات الكثيرة التي 

تابو دكف أف يكوف ذلك كلو مؤسسان على معنى العبودية هلل تحاليها على اهلل عز كجل في قراءة ك
عز كجل فلنك ستكوف من رحلتك إلى اهلل على خطرن العبادة ال تكفين كعندما يكوف المسلموف  
كثرة كبيرة من الناس كليس لهم من صفات إسبلمهم إال العبادة يرفعوف أعبلمها كشعاراتها فوؽ 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن أف يكونوا غثاءن كغثاء رؤكسهم فلف مآلهم إلى ما قد كصف رس
السيلن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكرمنا بذلك العبودية لو كأف يجعل عبوديتنا لو شفيعنا بين 
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يديو عندما يحاسبنا على التقاليرن عندما يحاسبنا على األخطاء كالنسيافن أقوؿ قولي ىذا 
 لكم كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر
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 اٌفوق ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙ....

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

فت ثمار المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  تجربة مررتي بها كقط
العبرة منها أرجو أف نشترؾ في االستفادة من ىذه العبرة كأف نشترؾ في أخذ الدرس من ىذه 

التجربةن ما زرتي يومان صقعان من أصقاع العالم الغربي إال كعدت منو بشعورين اثنينن أما أحدىما 
اب الطمأنينة فشعور األسى كاإلشفاؽ كالرحمة ألناس يظلوف يبحثوف عن مفتاح سعادة الدنيا كأسب

فيها حتى إذا عثر الواحد منهم على ما ظنو مفتاحان للسعادة كركن إليو فوجئ منو بنقيض ما كاف 
يتوقع كلم يجد فيو إال ما يزيده شقاءن بالحياة كاستيحاشان منهان كأما الشعور الثاني فهو االستغراؽ 

النا عز كجل أف شرفنا بضواب  ىذا في يىمٍّ ال ساحل لو من الثناء على اهلل كمن الشكر لخالقنا كمو 
الدينن أف شرفنا بقواعد ىذه الشريعة التي تكف لىٍت لنا سعادة العاجلة كبشرتنا بسعادة العقبىن ىذا 

الغرب الذم أنا عائد منو قبل ساعات إذا أظلم فيو الليل كامتد سواده في األرجاء نظٍرتى إلى 
ذا ىي قد أصبحت فارغة كل قد عاد إلى داره ساحات ذلك الالقع كشوارعو كميادينو كأزقتو كإ

كمثواه أك مأكاه من الليلن ذلك ألف األمن غير مستتب كألف الجرائم كثيرة كىذا ىو ميقاتهان 
كعندما تأكم إلى دارؾ في تلك الساعة كتطل من خبلؿ شرفة أك تأكم إلى نػيزيؿو تطل على الشارع 

ات الذاىبة كاايبةن كفي الليل ال يمكن أف يهدأ من خبلؿ النافذة ال تجد في الشوارع إال العرب
ضجيج عربات النجدة كعربات اإلسعاؼ إلى  خر الليلن ذلك ألف مهاـ ىؤالء الناس تبدأ تقريبان 
بعد الهزيع األكؿ من الليل فهذا مشهد من المشاىد التي تبعث الشعور األكؿ في نفسين كتنظر 

حياتهم كدخلوا في مدارج الشيخوخةن تتأمل في ىذه  إلى كجوه الذين تجاكزكا مرحلة الكهولة من
الوجوه فتجد أف معظمها قد اكتست قناع الكآبةن قناع الحزف كاألسى ذلك ألف أصحاب ىذه 
الوجوه قد كدعوا ليالي لهوىم كأياـ عبثهم إلى غير رجعة كظهر من كراء ذلك المالير المحتـو 

همن ذلك المالير الذم يدنوا إليهم ركيدان ركيدان الذم ال مفر منو بل المجهوؿ أيضان بالنسبة إلي
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فهذا ىو المشهد ااخر الذم يبعث األسى كالشفقة في نفس كل متأمل كمتدبرن كالمهنن يا عباد 
اهللن المهن القاسية كالحرؼ القاسية المحرجة في الغرب كثيرة كلكن الغريب أف ناليب المرأة من 

ربات القمامة ما أكثر ما تقودىا النساءن عربات النقل ىذه المهن أكفر كأكثر من مهن الرجاؿن ع
كما يتبعها من حمل لؤلثقاؿ ما أكثر ما تقودىا النساءن صيانة شبكات الالرؼ الالحي ما أكثر ما 

تػينىاط بالنساء دكف الرجاؿن ما أريد أف أذكر لكم أنواعان من ىذه المهن المؤلمة القاسية كلكن 
المهن أكفر حظان من الرجاؿن فهذا مشهد  خر من المشاىد الغريب أف ناليب المرأة من ىذه 

التي تبعث األسى كالشفقة على أكلئك المجتمعات في تلك الربوعن فأعود كأنظر إلى مجتمعاتنا 
اإلسبلمية التي ما تزاؿ تتمتع ببقية إف لم أقل بكل ما قد شرع اهلل سبحانو كتعالى كأمر فأجد أىل 

ه المآسي التي تعتالر القلوبن يمر الهزيع األكؿ من الليل ىذه المجتمعات متحررين من ىذ
كيتبعو الهزيع الثاني كتنظر إلى األسواؽ كالشوارع كالساحات كالميادين في ببلدنا كإذا ىي ال تزاؿ 
تعج بالذاىبين كاايبين كال يزاؿ كثير من المىحىاؿٍّ قد بقيت أبوابها متفتحةن ال خوؼ كال ىلع كال 

من مستتب كألف عين الشريعة اإلسبلمية الحارسة تكلؤ أمتنا اإلسبلمية كألف رعب ذلك ألف األ
األخبلؽ اإلسبلمية ال تزاؿ موجودة في مغارسها كال يزاؿ ديننا الذم شرفنا اهلل عز كجل بو ال يزاؿ 

من عمل صالحان من ذكر أك ”ىو الذم يبعث األمن كالطمأنينة في النفوسن كصدؽ اهلل القائلهلل 
ن كصدؽ اهلل “مؤمن فلنحيينو حياة طيبة كلنجزينهم أجرىم بأحسن ما كانوا يعملوفأنثى كىو 
ن نعمن “اليـو أكملت لكم دينكم كأتممت عليكم نعمتي كرضيت لكم اإلسبلـ دينان ”القائلهلل 

كتنظر إلى كجوه أكلئك الذين دخلوا في مدارج الشيخوخة من رجالنا الذين عاشوا في ظل اإلسبلـ 
وا على مائدة ىذا الدين فتجد األلع يزدىر بو كجوىهم كتجد مظاىر األمن كالطمأنينة كالذين تػىرىب  

قد ىيمنت على كياناتهمن لماذا؟ ألنهم قد علموا قالة ىذه الرحلة اإلنسانيةن أطلعهم اهلل عز 
كجل عليهان علموا المبدأ كعلموا المنتهى كعلموا معنى الموت كحسبكم من معناه المؤنس كمن 

[ن ُٖٓمبشر قولو سبحانو كتعالىهلل }كىلىًئٍن ميتٍُّم أىٍك قيًتٍلتيٍم إًللىى الل ًو تيٍحشىريكفى  ] ؿ عمرافهللمعناه ال
أال ما أجل ىذه النعمةن ما أجل ىذه المكرمة التي أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بهان أما ينبغي أف 

ن أكلئك الذين حرموا من تهيمن الشفقة في قلوبنا على أكلئك الذين حرموا من فهم معنى الموت
فهم معنى ىذه الحياة كمنهاجها كبرامجهان كتنظر إلى المرأة التي نمت كترعرعت في ظل أسرة ال 
تزاؿ تعتز بهذا الدين كال تزاؿ تعتز بشرائعو كأخبلقو فتجدىا تتربع من حياتها على عرش الكرامةن 

ها العوز أك زجتها الضركرة إلى تقود على عرش العزةن ىل كجدتم في مجتمعاتنا اإلسبلمية امرأة زج
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سيارة القمامةن ىل كجدتم في مجتمعاتنا اإلسبلمية امرأة زجتها الضركرة إلى أف تقود سيارة النقل 
كأف تيٍضطر  إلى أف تحمل أثقاؿ الناس من مكاف إلى مكاف؟ ال أيها اإلخوةن ما أظن أف أعينكم 

تعالى كر ـ المرأةن أمر األب أف يكوف ىو الحارس رأت شيئان من ىذا ق ن ذلك ألف اهلل سبحانو ك 
على كرامتهان أمر األب أف يكوف ىو الذم يمنع أف تػيزىج  في عوزو كضركرة حتى إذا تزكجت أمر 
الشارع الزكج أف يقـو بما كاف يقـو بو الوالد من قبل فهي مكرمة مكفية إف كانت تعيش في دار 

الشارع لم يمنعها من العمل لكن ال بسائع ضركرة كإنما  أبويها أك تعيش في دار زكجهان على أف
بسائع رغبةن إذا كجد العمل الذم يناسبها كالذم يتبلئم مع ضواب  ااداب الشرعية التي أكصاىا 

اهلل سبحانو كتعالى بها فبل حرجن نعمن ىذا ىو مجتمعنان كعندما أقارف مجتمعاتنا اإلسبلميةن 
المجتمعات كأنظر كأقارفن أما ينبغي أف نشعر بهذا الذم  كشامنا مجتمع يقف في مقدمة تلك

أقوؿ لكم؟! أما ينبغي أف نشعر بًيىمٍّ ال ساحل كال حدكد لو من الشكر هللن من الثناء على اهلل عز 
كجل الذم أكرمنا بهذه الشرعة كشرفنا بهذا المنهاجن الذم جعلنا ممن قاؿ عنهمهلل }ال ًذينى  مىنيوا 

انػىهيٍم ًبظيٍلمو أيكلىًئكى لىهيمي اأٍلىٍمني  ]األنعاـهلل كىلىٍم يػىٍلًبسيوا [ن تأملوا } أيكلىًئكى لىهيمي اأٍلىٍمني ن األمن ًِٖإيمى
في الدنيا كاألمن في ااخرةن لن يقعوا في خوؼو من الجرائمن لن يجدكا أنفسهم بعيدين عن 

ن كالطمأنينة كرغد العيش الطمأنينة كأسبابهان سيجدكف أنهم يتفيؤكف ظبلن كارفان من ظبلؿ األم
كسبلمة العيش في ىذه الدنيا العاجلةن ىذا إلى جانب ما بشرنا اهلل عز كجل بو من سعادة العقبىن 
كلكن الذم يؤلمنا يا عباد اهلل أف في مجتمعاتنا من ال يزاؿ يسيل لعابهم على الالور كالمظاىر 

ود في داخل الغبلؼن ليت أف ىؤالء الغبلفية لتلك المجتمعات الغربية كىم في غفلة عما ىو موج
اإلخوة كاألخوات يتجاكزكف صور الغبلؼ التي ىي صور لقلة من ممثبلت ىوليودن لقلة من  
النساء المترفاتن أال ليت أف إخوة لنا كأخوات لنا يخترقوف صور الغبلؼ ىذه كيدخلوف في 

لعل فيكم كثيرين ذىبوا كرأكا داخل تلك المجتمعات ليركا المآسين ليركا ما يعتالر القلوب ألمانن 
ما رأيتن كأنا كاهلل ال أبالغ أيها اإلخوةن أصف لكم جزءان مما رأيت كلو أنني تتبعت لرأيت أكثر 
كأكثرن الماليبة التي أسأؿ اهلل أف يعافينا كيعافي أبناء جلدتنان إخواننا كأخواتنان منها أف فينا من 

ف أحدىم إذا رأل ىؤالء الذين يعانوف من مرض قد عافاىم اهلل عز كجل من الجرب كمع ذلك فل
الجرب كإف الواحد منهم يكاد يمزؽ جلده حكان يحاكؿ أف يقلده في الحك أيضانن كيحك أنت 
معافىن أنت لست مريضانن عافاؾ اهلل مما ابتلى بو أكلئك الناسن لماذا تمد أصابعك بل أظافرؾ 

د باإلنساف العاقل الحر إلى ىذه الدرجة يا إلى جلدؾ فتحك كما يحك أكلئك الناسن أيالل التقلي
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عباد اهللن رأيت المرأة التي تجاكزت مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة كقد اجتواىا الالديع بل 
األصدقاء كاجتواىا الزكجن ىجر كلم يطلع تعيش كحيدة في منػزؿ قالي لها تنتظر النهاية التي 

شقاء يعتالرىا اعتالارانن ال كلد يتعرؼ عليها تخرجها من ىذه الحياة كتتأمل في مظهرىا كإذا بال
كال أخ أك أخت يعرفها كإنما الببلء كالشقاء ىما صديقاىا فق ن أما المرأة في مجتمعاتنا 

اإلسبلمية عندما تدخل في مدارج الشيخوخة فلف ىالة الكرامة تزداد حراسة لهان كإف عرش العزة 
كل يرجع إليهان الكل يػيقىبٍّلي يديها صباح مساءن يا تزداد رسوخان فوقون ال يػيٍقضىى دكنها بأمرن ال

ىؤالء الناس احمدكا اهلل على ىذا الذم أكرمنا بو من حيث يفتقر إليو أكلئك الناسن نعم ىذه ىي 
ن الحضارة اإلنسانية ىي ىذهن نحن ال الغرب الذين  الحضارةن قلتها باألمس كأؤكد لكم ذلك اليـو

مثلة فيما ذكرت لكمن نحن متخلفوف في شيء كاحد ىي الناحية نتمتع بالحضارة اإلنسانية المت
العلمية التقنية فق  كالغرب متخلف في كل مظاىر الحضارة اإلنسانية إال ىذا الجانب التقني 

فق ن تعالوا نعد مرة أخرل إلى ىذه المنة الربانية التي طوؽ اهلل بها أعناقنا إذ قاؿهلل }اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي 
[ن رضينا ّكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اأٍلًٍسبلـى ًدينان  ]المائدةهلل من اايةلىكيٍم ًدينى 

 اللهم إسبلمك دينان لنا فوفقنا اللهم للتشرؼ بو كلتطبيقو كما أمرت أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 عٕل ِٓ عٕٛك هللا ٠َز١مع

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

جل في المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  إف من سنن اهلل عز ك 
عباده أنو إذا استشرل الطغياف بالطغاةن كركبوا رؤكسهم في االستكبار على اهلل كعلى عباد اهللن 

كاستمر بهم األمر على ىذه الحاؿ إلى أف جاء الميقات المحدد في علم اهلل عز كجل إلىبلكهمن 
ما ال يأبو بو ىؤالء  أرسل إليهم من كسائل اإلىبلؾ كالدمار أحقرى ما ال يقيم الناس لو كزنانن كأتفو

الطغاة بل الناس جميعانن تلك ىي سنة من سنن اهلل عز كجلن كىا أنا أضعكم أماـ نماذج كأمثلة 
من ذلك جسدىا التاريخن كأحالاىا كخل دىا بياف اهلل عز كجل في محكم تبيانو للعبرة كالعظة.  

كاستاؽ معو جندان من الطغاة  أبرىة ذاؾ الذم قاده استكباريه إلى مكة ليطي  ببيت اهلل الحراـن
تتقدمهم الفيلة العظيمة التي جاء بهان كصل إلى مكة كأىلكو اهلل عز كجلن كلكن بماذا أىلكو؟ 
ىل أرسل عليو جندان  خىرى أخرجو لو من باطن األرض؟ أـ ىل أنزؿ لو فيلة أخرل من السماء 

سىد ٍت األفع الذم أمامون طيور لتتغلب على فيلتو؟ الن كإنما أرسل أليو طيوران من جهة البحر 
صغيرة جدان تحمل في مناقيرىا كبين أظافرىا حالان صغيرة تقذؼ بها أبرىة كجندهن ما تاليب 

ن كعاد أبرىة مسرعان فاران إلى بلدهن  الحالا منهم كاحدان إال فعلت فيو أشد مما تفعلو الرصاصة اليـو
الهبلؾن كلعلكم تعرفوف أف الشعر  كلم يالل إلى ذلك المكاف إال كقد تناثر جسمو كحاؽ بو

الجاىلي خىل دى ىذه الحادثة في شعر أمية بن الاللت ككثيرو من الشعراء ااخرينن كلماذا أستشهد 
بالشعر الجاىلي كال أيذىكٍّريكيٍم بقولو تعالىهلل }أىلىٍم تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىبُّكى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيًلن أىلىٍم يىٍجعىٍل  

عىلىهيٍم كىعىاٍلفو كىٍيدىىيٍم ًفي  ن فىجى ن كىأىٍرسىلى عىلىٍيًهٍم طىٍيران أىبىابًيلىن تػىٍرًميًهٍم ًبًحجىارىةو ًمٍن ًسجٍّيلو تىٍضًليلو
[.  كىا ىو ذك نواس الذم تأىل و كدعا الناس في نجراف إلى عبادتو ٓ-ُ/َُٓمىٍأكيوؿو  ]الفيلهلل

دة اهلل الواحد الديٌافن كأنكركا ألوىيتون من دكف اهلل عز كجلن كلكن كثيران من قومو أصٌركا على عبا
فحفر لهم خنادؽ في األسواؽ كمؤلىا بالنيراف الملتهبةن كقذؼ بهؤالء المتمردين على ألوىيتو في 
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تلك النارن كلما جاء ميقات إىبلؾ اهلل عز كجل لو ما الذم كاف كسيلةن إلىبلكون لم يواجو اهلل عز 
ن بل أرسل كب اءن إليو كإلى جندهن كلما رأل الوباء يطوؼ بو كبجنده اتجو كجل طغيانو بجيش لىًجبو

إلى البحر متالٌوران أف ىواء البحر فيو منجاة من ىذا الوباءن كلكن البحر استقبلو ليختنع فيو  كىا 
ىو ذا فرعوف الذم استكبر كطغى كاستكبر على الرسالة التي حملها إليو سيدنا موسى على نبينا 

لما طاؿ بو االستكبار بماذا عالج البياف اإللهي بل الحكمة اإللهية  كعليو الالبلة كالسبلـن
ـى  يىاتو  استكباره؟ يقوؿ عز كجلهلل }فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهمي الطُّوفىافى كىاٍلجىرىادى كىاٍلقيم لى كىالض فىادًعى كىالد 

انيوا قػىٍومان ميٍجرًًمينى  ]ألعراؼهلل لم يحتًج استكباري فرعوفى كجنوًده  [نُّّميفىال بلتو فىاٍستىٍكبػىريكا كىكى
إلى شيء أكثر من ىذا }فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهمي الطُّوفىافى . قاؿ جيلُّ المفسرينهلل المراد بالطوفاف الوباء 
انيوا قػىوٍ  ـى  يىاتو ميفىال بلتو فىاٍستىٍكبػىريكا كىكى مان الذم طاؼ بو كبجنده }كىاٍلجىرىادى كىاٍلقيم لى كىالض فىادًعى كىالد 
ميٍجرًًمينى  ىذا ىو الذم أرسلو اهلل سبحانو كتعالى إليو  كتعالوا إلى قالة نمركد التي اجتمعت 

محكمتو كقضت بلحراؽ سيدنا إبراىيم خليل الرحمن بالنارن كجريمتو التي اقتضت ذلك أنو حطم 
نطقت األكثاف كاألصناـن قضت محكمة النمركد بلحراؽ إبراىيم في النارن كلكن محكمة اهلل 

[ن ثم إف محكمة اهلل عز كجل ٗٔقائلةهلل }قػيٍلنىا يىا نىاري كيوًني بػىٍردان كىسىبلمان عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى  ]االنبياءهلل
عادت فقضت بأف يتم ىبلؾ النمركد ببعوضةن بعوضة كاحدة لم تخطئ أنفون دخلت أنفو 

ذلك من مرض كتغلغلت منو إلى مخو كعشعشت ىذه البعوضة في مخون فكاف يعاني من جراء 
كبيلن ككاف أعز الناس عنده أكلئك الذين يضربوف رأسو بالنعاؿ أك بما شابو ذلكن كإف ىي إال أياـ 

حتى قضى نحبو  تلك ىي سنة اهلل عز كجل في عباده باألمسن كىي ذاتها سنة اهلل في عباده 
ن كصدؽ اهلل القائلهلل }سين ةى الل ًو ال ًتي قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبلي  كىلىٍن تىًجدى ًلسين ًة الل ًو تػىٍبًديبلن   اليـو

[ن فيركس إنفلونزا الخنازيرن ىذا االسم مهما ابتغى لو الباحثوف معنى كتحليبلن علميان ِّ]الفت هلل
مختلفان فلن تجدكا لهذا االسم إال مسمى كاحدان في الحقيقةن إنو جنده من جنود اهلل عز كجل 

مستكبرين من عباده ليستيقظوا إلى ىوياتهم عبيدان مملوكين يرسلو في الميقات الذم يشاء على ال
هلل عز كجلن إنو جند من جنود اهلل عز كجل يخترؽ بو ترسانة القول الوىمية التي يستكبر بها 

ىؤالء الذين يحشدكف قول الهبلؾ كالدمار ييًذلُّوف بها عباد اهللن يستلبوف بها حقوؽ 
بذلك أف يضعوا الكرة األرضية تحت  باطهمن كظنوا أنهم المستضعفينن كقد ظنوا أنهم استطاعوا 

قادركف على أف يقودكا الناس بأزًم ًة العولمة التي ابتدعوىا كاخترعوىا كما يشاؤكف  إنون ىذا 
الفيركسن جند من جنود اهلل كتلك الجنود التي أىلك اهلل بها أبرىةن كالتي أىلك اهلل بها ذا نواسن 
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كتعالى بها أكلئك الطغاة ااخرين. ىذه الحقيقة ينبغي أف نقولها لنجتث  كالتي أىلك اهلل سبحانو
منها العبرةن كلنقطف منها الدرس الذم يحب اهلل عز كجل منا أف نتبينو كنعلمو  قالواهلل إنها حقيقة 
طبيعيةن كراحوا يشرحوف كيتكلفوف لبياف خلفيات ىذا الذم يسمونو الفيركسن كأنا أقوؿهلل أكاف 

؟ كما الذم دفعو  ىذا الفيركس المتوضع في الخنازير موجودان أـ لم يكن؟ ما لو كاف راقدان إلى اليـو
إلى اليقظة في ىذا الميقات بالذات؟ لقد علمنا أنو قبل عالور طويلة خلت استيقظ ىذا الفيركس 
مرةن كفعل ما فعلن كأتلف ما أتلفن كىلك ما ىلكن ثم عاد إلى الرقادن ما الذم جعلو يستيقظ 

نفاجىئ كال نعلم لذلك سببان؟ كما الذم جعلو يرقد رقدة الموت حتى لكأنو غير موجود؟ ىذا  حيث
السؤاؿ ينبغي أف نالغي إلى الجواب العلمي عنون إنها حقيقةن جند من جنود اهلل موجود يتلقى 

شاءن األمر من مواله كخالقو ليتحرؾ في الوقت الذم يشاءن كلينفذ األمر الذم يػيوىج وي إليو كما ي
كليتلف من يتلفن كليبقي من يبقين كعندما يتلقى ىذا الجندي األمرى من اهلل بأف يعود إلى مرقده 
يعود إلى مرقده  عباد اهللن نحن اليـو بأمس الحاجة إلى أف نستيقظ إلى عبوديتنان أما نحن فلنا 

مكونون كال نرل  نعجز عن الشكر البلئع لموالنا كخالقنا أف جعلنا ال نبالر الكوف إال من خبلؿ
األسباب إال كيد اهلل سبحانو كتعالى ىي المحرؾ لهان نحن نعتز بليماننا ىذان كنسألو سبحانو أف 
يبقي نعيم ىذا اإليماف في عقولنا ككجدانان في قلوبنا إلى أف نلقاهن إلى أف نقف بين يديون أما 

يبلغهمهلل يا أيها الناس الفرصة ااخركف فها نحن نتوجو إليهمن لعل حديثي يبلغهم أك يبلغ من قد 
باقية لم تيٍطوى بعدن عودكان قفوا أماـ مرايا ذاتكم ليقف كل كاحد منكم أماـ مر ة ذاتون ليتذكر أنو 

ٍأ يي  ًميدين ًإٍف يىشى ا الن اسي أىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى كيٍم ٍذًىبٍ عبدن أنو ضعيفن }يىا أىيػُّهى
[  يا أيها الناسن ال تسكركا بالقوة التي أكدعها اهلل عز كجل ُٔكىيىٍأًت ًبخىٍلعو جىًديدو  ]فاطرهلل

لديكم إلى حينن إنها قوة اهللن ال تسكرنكم القابليات كاإلمكانيات التي متعكم اهلل بها إلى حينن 
ا ال تعلموفن كلسوؼ تودعكم إنكم تنفعلوف بها كلكنكم ال تفعلونهان إنها غيًرسىٍت في كياناتكم كم

إلى غير رجعة كما ال تعلموفن }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد 
لى [  جنود اهلل سبحانو كتعآٗ_ّٗأىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدانن كىكيلُّهيٍم  تًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان  ]مريمهلل

كثيرةن الهواء الذم ننتعش بو كنمارس عن طريقو الشهيع كالزفير جند من جنود اهللن إف شاء جعلو 
سبب ىبلكنان الماء الذم جعلو اهلل أساس كل حياة }كىجىعىٍلنىا ًمنى اٍلمىاًء كيل  شىٍيءو حىيٍّ ]االنبياءهلل من 

لالغيرةن البعوضة التي قاؿ اهلل عز [ ما أسرع ما يجعلو اهلل سببان للهبلؾن ىذه الدكيبة اَّااية
ا فػىٍوقػىهىا ]البقرةهلل من ااية [ إذا ِٔكجل عنهاهلل }ًإف  الل وى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىبلن مىا بػىعيوضىةن فىمى
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شاء اهلل عز كجل أىلك بها أمة بقضها كقضيضها. ما أضعف اإلنسافن كما أشد ضعفو عندما 
قة لو بهان قوةو أمتعو اهلل بها إلى حين  اللهم ال تحجبنا عن ىوياتنا ينسى ضعفو كيسكر بقوة ال عبل

عبيدان لكن اللهم أكرمنا بذؿ العبودية لكن اللهم إذا رحلنا إليك اجعل من يقين عبوديتنا لك خير 
 شافعو يشفع لنا كيالف  عن تقاليرنا في جنبكن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 ِؼبٌغخ لَٛح اٌمٍت

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

رسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
كثيره من الناس يسألونني بين المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل   

الحين كااخر عن السبب في أنهم ال يجدكف لذة العبادة عندما يػيٍقًبليٍوفى بها إلى اهلل عز كجلن 
يحاكلوف أف يتمتعوا بالخشوع كال يتأت ى لهم ذلكن يحاكلوف أف تكوف مشاعرىم متجهة إلى اهلل عز 

كتشرد بهم أفكارىم ذات اليمين كذات  كجل في كقوفهم بين يديو كلكن ال يتأت ى لهم ذلكن
الشماؿ. كالجواب أف السبب في ذلك حجاب النعم التي يغدقها اهلل سبحانو كتعالى على عباده  
كالقوة التي يتمتعوف بها كالغنى الذم يكرمهم اهلل عز كجل بو كالمعارؼ كالعلـو التي يمتعهم اهلل 

إلنساف ضعفون أف تنسي اإلنساف عجزه سبحانو كتعالى بهان من شأف ىذه النعم أف تنسي ا
كمخلوقيتو كمملوكيتو هلل سبحانو كتعالى كأف تزجو في كىٍىمو من االستقبلؿ بالذاتن في كىم من 
الغنى كالقوة الذاتية كمن ثم فلف ىذا الذم يقف بين يدم اهلل عز كجل كقد حيًجبى عن اهلل 

فقره بين يدم اهلل عز كجل فما الذم  سبحانو كتعالى بهذه النعم ينسى حاجتو إلى اهلل كينسى
يجعلو يخشع كىو يتخيل كيتالور غناه كاستقبللو؟ ما الذم يجعلو يدرؾ أنو بين يدم اهلل كأنو 

يخاطب اهلل كأف اهلل يراقبو كإف النعم التي يكرمو اهلل عز كجل بها تطوؼ بالنشوة في رأسو؟ ىذا 
ساف أنو كتلة من الضعف كالعجز كأف الفقر ىو السببن كلكن فما العبلج؟ العبلج أف يعلم اإلن

ىوية ذاتية موجودة في كيانو كأف النعم التي يتمتع بها أيان كانت إنما ىي عوارض تأتي اليـو كتذىب 
غدانن إف الذم أبرز اإلنساف إلى الوجود إنما ىو الخالع عز كجلن أكجده عاريان إال من فقرهن تائهان 

ال بضعفو. إذا أدرؾ اإلنساف ىذه الحقيقة كعلم أنها ىي ىويتو إال من ذلون عاجزان بل جاىبلن إ
دائمان مهما رأل نفسو غنيان كمهما رأل نفسو قويان كمهما رأل نفسو متمتعان بالمعارؼ كالعلـو فلف 
إدراكو لهويتو يجذبو إلى الخشوع بين يدم مواله كخالقون كانظركا إلى ىذا المعنى كيف جسده 

ٍنسىافي بياف اهلل عز كجل في ق ولو سبحانو كتعالىهلل }ييرًيدي الل وي أىٍف ييخىفٍّفى عىٍنكيٍم كىخيًلعى اإٍلً
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ٍلًع اإلنساف كلم يأت   ِٖضىًعيفان{]النساءهلل ٍنسىافي ضىًعيفان  أم إف الضعف كيًجدى مالاحبان ًلخى ًلعى اإٍلً } ي
ٍلًعن كانظركا إلى قولو سبحانو كتعالىهلل خيًلعى اإلنساف من ضعف ن أم كينونتو ىي من بعد الخى

الضعف ذاتهان كإنما يريد البارم عز كجل من ىذا أف يبين لنا أف نعمة القوة كنعمة العلم كالرفاىية 
كالغنى ما ينبغي أف ينسينا كل ذلك الهوية التي خيًلٍقنىا بهان ينبغي أف نعلم أف ىذه النعم الوافدة 

كتذىب غدانن ىذا ىو العبلج الذم إلينا إنما ىي عوارض كالعوارض تأتي اليـو كما قلت لكم 
ينبغي أف يأخذ اإلنساف نفسو بون فلف ىو فػىعىلى ذلك تخله من ىذه المشكلة التي يشكو منها. 

كلننظر يا عباد اهلل إلى بالغ لطف اهلل سبحانو كتعالى إذ يبتلي اإلنساف بين الحين كااخر 
يو بو بعد الغنى ككالضعف يبتليو بو بعد باالبتبلءات المتنوعة كالمرض يبعثو في جسمو ككالفقر يبتل

ٍيًر  ليوكيٍم بًالش رٍّ كىاٍلخى القوة كاالضطراب يرسلو إليو بعد األمن كالطمأنينةن كصدؽ اهلل القائلهلل }كىنػىبػٍ
نىا تػيٍرجىعيوفى{ ]االنبياءهلل من ااية ًإلىيػٍ نىةن كى ليوىن كيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اٍلخىٍوًؼ كىاٍلجيوعً  ًّٓفتػٍ كىنػىٍقهو ًمنى  ن }كىلىنىبػٍ

ن لماذا؟ أين ىو مظهر اللطف الرباني في  ُٓٓاأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالث مىرىاًت{ ]البقرةهلل من ااية
ىذه االبتبلءات؟ مظهر اللطف أف موالنا جل  جبللو يحب منا أال نىٍسكىرى بالنعم التي يغدقها علينا 

ىويتنا أننا مخلوقوف من الضعف ك يلوف إلى  كأال تحجبنا ىذه النعم عن مراقبتون كأال تنسينا
الضعفن كيف السبيل إلى ذلك لو أف كانت النعمة مستمرة دائمة إذا لكانت حاجزان كألنستنا ىذه 
النعم ىوياتنا كضعفنا كلكن اهلل عز كجل عندما يبتلي عباده بين الحين كااخر بهذه المالائب التي 

وضان عنو الفقرن يخفي كيستل منو العافية ليرسل إليو نوعان تعلموف يخفي الماؿ كالغنى ليرسل إليو ع
من األمراضن يستل منو األمن الطمأنينة ليرسل إليو طائفان من الخوؼ كاالضطراب لكي يالحو 
اإلنساف بهذا إلى حقيقة أمره كليعلم أف ىذه النعم التي تفد إليو إنما ىي كما قلت لكم عوارضن 

ل محل الهوية اإلنسانية األساسيةن ربنا عز كجل يقوؿهلل }كىالل وي كالنعم العارضة ال يمكن أف تح
اًتكيٍم ال تػىٍعلىميوفى شىٍيئان كىجىعىلى لىكيمي الس ٍمعى كىاأٍلىٍبالىارى كىاأٍلىٍفًئدىةى{ ]ال نحلهلل من أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيم هى

تون أما النعم التي تيٍسًكريؾى ن أم أنك يا ابن  دـ ضعيف في كينونتون كتلة تعجز في ىوي ٖٕااية
بين الحين كااخر فلنما ىي عوارض أرسلتها إليك فبل تحجبنك ىذه العوارض عن ىويتك. إذا 
علم اإلنساف ىذه الحقيقة كأدركها السيما عندما يجد المحن التي تمتزج مع المن  كالنعم 

ما يعلم عجزه. إف  فلسوؼ يزكؿ ىذا اإلشكاؿ كلسوؼ لن يسأؿ ىذا اإلنساف سؤالو ىذا عند
كانت النعم مقبلة إليو التجأ إلى اهلل يسألو أف يستبقيها كإف كانت النعم أك بعضها مدبرة عنو التجأ 
إلى اهلل أف يعيدىا إليو فهو في كل األحواؿ ملتجئ إلى اهلل عز كجلن ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمها 
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نساف في كثير من األحياف يحتاج إلى يا عباد اهلل. كإف ألقوؿ لكم إف من العجيب المؤسف أف اإل
أف يأخذ العظة كالدرس من األطفاؿ الالغار كىو الرجل الكبير الذم يتمتع بالوعي كالعلـو 

كالمعارؼن أرأيتم إلى الطفل يمسكو كالده من عضديو كيلالقو بالدره كيشرؼ بو على كادو سحيع 
خوفان كيرسل إلى أبويو مشاعر  ماذا يالنع ىذا الطفل كاألب يحتضنو كىو يمسك بو؟ إنو يرتجف

االستعطاؼ كاالسترحاـ من خبلؿ عينيو إلى أبويو أال يتركو كأف يظل ممسكان بو كأف يظل متشبثان بو 
كىو يعلم أنو في حضن أبيو كىو يعلم كيف أف كالده يمسكو من عضديو كمع ذلك فهو يعلم أنو 

شيئانن ال يستطيع أف يرد غائلة األذل  عاجزن الطفل يعلم ىويتون يعلم أنو ال يملك من أمر نفسو
عن نفسو إف ىو استقل بأمره كلذلك فهو يرسل نظرات االستعطاؼ إلى أبيو متشبثان بو في حالةو 
من االزدياد كالتعلع الشديد بالدره كي ال يرسلو كيتركون لماذا ال يكوف شأننا مع موالنا كخالقنا  

ىذا الطفل أنني ال أملك إف استقللت بأمر نفسين كشأف ىذا الطفل مع أبيو؟ أنا أعلم كما يعلم 
ال أملك شيئان من حياتين ال أملك أم ميقىوٍّـو من مقومات عيشين في اللحظة التي يتخلى اهلل عز 
كجل فيها عني أتحوؿ إلى ال شيءن فلماذا ال يكوف شأني مع موالم كخالقي كشأف ىذا الطفل 

رسلة من اهلل إلي ينبغي أف أعلم أنني معرض للهبلؾن مع أبيو؟! حتى كلو كانت الحفاكة موجودة م
ينبغي أف أعلم أنني ال أستطيع أف أستقل بأمر نفسي شيئان. ىذا ىو جوابي لهذا الذم يسألني ىذا 
السؤاؿ. كلكن إذا كانت قسوة القلب فينا نحن المسلمين قد بلغت مبلغان تتغلب حتى على ىذه 

نفسي كأنال  مثلى ىذا السائل بالشيء الذم قلتو باألمسن الحقيقة التي أبينها لكم فلني أنال  
زيٍر المشافي بين الحين كااخر انظر إلى حاؿ المرضى كىم يعانوف من األمراض المتنوعة 

المختلفةن تأمل في حاؿ ىؤالء المرضى الذين ذىكىٍت منهم الوجوه كضؤلت فيهم األجساـن أصًغ 
من أصًغ إلى األكجاع التي تنتابهم كالتي يتقلبوف في إلى األنين الذم يرتفع من صدكرىم كحلوقه

غمارىا صباح كمساءن كانوا مثلك في العافية بل أقول ككانوا يتمتعوف بمثل ما تتمتع بو من العافية 
كرغد العيشن سىٍلهيٍم عن الكنوز المالية كقيمتها يقل لك كل كاحد منهم خيٍذ كل ما أملكو من  

دخرات كأىًعٍد إلي نعمة العافية. أليس ىذا دليبلن على اإلنساف خيًلعى كنوزن خيٍذ كل ما أملكو من م
من ضعف كأنو  يله إلى الضعف؟! فلف كانت القسوة القلبية ما تزاؿ مالاحبة لك فأضف إلى 
ذلك زيارة القبورن انظر إلى ىذه القبور كانظر إلى األرض المحشوة بجثث بل بعظاـ أناسو كانوا 

ينن كانوا يتمتعوف برغد العيشن كانوا محجوبين مثلك بالنعم عن المنعم من أمثالكن كانوا فارى
كانظر إلى ما  ؿ أمرىمن تأمل في الجنائز التي تيٍحمىل لتلقى في الحفر التي أعدت لهمن ربما كاف 
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داخل ىذا النعش فتاة ذات قامة ميساء كجماؿ باىر كعينين ساحرتين لماذا  ؿ أمرىا إلى ىذا 
اذا؟! ربما كاف ىذا الذم يمتد داخل ىذا النعش ملفوفان في أكفانو قائدان عظيمان الشب  المرعب لم

إذا نطع أصغت الدنيا كلها إلى قراره كحكمون ذك إرادة نافذةن ذا سلطاف قاىرن لماذا يستسلم 
اليـو إلى ىؤالء الذين يحملونو إلى حفرتو؟! تأمل في ىذا الذم أقولو لك تعد إلى دارؾ كأنت 

مهما كنت غنيانن مهما كنت عالمانن مهما كنت قويان فأنت ضعيف كأنت كتلة ضعف  تعلم أنك
كعجزو بين يدم موالؾ كخالقك سبحانو كتعالى. أليس ىذا الدكاء كافيان يا عباد اهلل أليس ىذا 

العبلج كافيان لكل من أسكرتو نعمة القوةن لكل من أسكرتو نعمة الحكمن لكل من أسكرتو نعمة 
ٍلًع{]يٌػسهلل من العلم كاالك تشافات كالرفاىية؟! صدؽ اهلل القائلهلل }كىمىٍن نػيعىمٍٍّرهي نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

ن غبلفاف من الضعفن غبلؼ ضعف انطلقنا منو يـو الوالدة كغبلؼ من الضعف كالعجز  ٖٔااية
عن  ننتهي إليو عند الموت. اللهم ال تنسنا فضلكن اللهم اجعلنا إذا كقفنا بين يديك ال نتيو

 ربوبيتك كال نتيو عن ذؿ عبوديتنا لكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 شغوح اإلٍالَ اٌجبٍمخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء علي

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صلٍّ كسلم كبارؾ على 

إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  بوسعنا أف نتالور اإلسبلـ شجرة 
باسقة يانعة مثمرةن أما جذكرىا الضاربة في طوايا األرض فتتمثل في ىيمنة مشاعر العبودية هلل عز 

ما يمثلها العقيدة اإلسبلمية الواحدة كالموحٍّدىةن كجل على طوايا النفس كالفؤادن كأما جذعها فلن
كالتي ال مجاؿ للخبلؼ فيهان كأما أغالانها فهي تلك األحكاـ كالشرائع السلوكية كالمبادئ 

األخبلقية المتنوعةن كأما ثمارىا فهي السعادة التي كعد اهلل سبحانو كتعالى بها كل من تشرؼ بهذا 
يمانية على عقلو يقينانن كعلى قلبو كجدانان كحبانن ىذه الحقيقة اإلسبلـن ككل من ىيمنت عقائده اإل

جس دىىا لنا بياف اهلل عز كجل في ىذه الالورةن كقد صدؽ ربنا القائل في محكم تبيانوهلل }أىلىٍم تػىرى  
ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا فً  ًلمىةن طىيٍّبىةن كىشىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى اًءن تػيٍؤًتي أيكيلىهىا كيل  كىٍيفى ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى ي الس مى
[ن ىذه ِٓ-ِْ/ًُْحينو بًًلٍذًف رىبػٍّهىا كىيىٍضًربي الل وي اأٍلىٍمثىاؿى لًلن اًس لىعىل هيٍم يػىتىذىك ريكفى  ]إبراىيمهلل

خبلصة البنياف اإلسبلمي بدءان من جذكره الخفية في طوايا الكياف كالنفس عبودية هلل عز كجلن 
يا  -ار السعادة التي كعد اهلل عز كجل بها عباده المؤمنين  كإذا عرفنا ىذه الحقيقة كانتهاءن بثم
فبوسعنا أف نعلم أف عبودية اإلنساف هلل عز كجل ىي معين التزاماتو بأحكاـ الشريعة  -عباد اهلل 

كالمبادئ اإلسبلمية المتمثلة في العقائد كاألخبلقيات كغيرىان ىيمنةي سلطاف العبودية على 
إلنساف ىي مالدر االلتزاـ بأكامر اهلل عز كجلن كىي مالدر االنتهاء عن النواىي التي حذ رىنىا منها ا

بياف اهلل عز كجلن كإذا ىيمنت حقيقة العبودية هلل عز كجل على نفس اإلنساف أيٌان كاف اصطبغت 
دية هلل عز بحقيقة العبو  -حتى ما نحسبو منها من األعماؿ الدنيوية المختلفة  -أعمالو كلها 

كجلن كتحولت إلى عبادة يتقرب بها ىذا اإلنساف إلى اهلل سبحانو كتعالىن فلذا ساقت األقدار 
ىذا اإلنساف الذم ىيمنت مشاعر العبودية هلل على كيانو الداخلين إذا ساقتو إلى فبلحة األرض 
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لعبادات إلى كحراثتها كاستخراج الخيرات منهان فلف عملو الدائب ىذا يالب  عبادة من أجٌل ا
ٍتو األقدار إليو إال أف يستنزؿ رضا اهلل  اهللن كال يبلحظ من خبلؿ نشاطو في ىذا الذم كج هى

سبحانو كتعالى من خبلؿ كدٍّه كجهده  كإذا ساقتو األقدار إلى إشادة مالانعى كإنشاء صناعاتو فلنو 
ضي اهلل سبحانو كتعالىن تغيب إنما يتجو بالبناء الذم شاده كبالالناعة التي أقامها إلى ىذا الذم ير 

عن مشاعره فكرة األرباح الدنيويةن تغيب عن مشاعره فكرة األىواء كالحظوظ النفسية المختلفةن 
ذلك ألف سلطاف العبودية المهيمن على كيانو الداخلي يقوده إلى حيث رضا اهلل سبحانو كتعالىن 

نساف إلى كظائف مختلفةن كإلى كيحجبو عن حظوظ نفسو المختلفة  كإذا ساقت األقدار ىذا اإل
رتب حكومية متفاكتةن فلنو ينسى في عملو الذم ينهض بو معنى المهنة التي يمارسهان كييٍحجىبي 
عن حظوظو النفسية التي ىو بالددىان كال يتالور إال أنو إنما كيظٍّفى لهذا العمل من قبل مواله 

مظهر ككلنا يعرفو كيتبينو كيعلم حدكدهن كخالقو سبحانو كتعالىن العمل اإلدارم الذم أني  بو لو 
كلكٌن لو مضمونان أيضانن كمضموف ىذا العمل إنما تعرٍّفو كتحدده مشاعر عبوديتو هلل سبحانو 

كتعالىن إذا عاد ىذا اإلنساف أيان كاف مستواه في العمل الوظيفي أك اإلدارم الذم يمارسو إنما 
ؿ التي تقربني إلى اهلل؟ ىل تنكبتي الجادة يسأؿ نفسوهلل ماذا صنعت في ىذا اليـو من األعما

كفعلتي شيئان ال يرضي اهلل عز كجل؟ لقد أنيطت بي مهمة قدسية تتمثل في رعاية ىذه األمةن 
تتمثل في نقلها إلى المستول الذم ينبغي أف تتبوأه كالذم ارتضاه اهلل سبحانو كتعالى لهان ترل ىل 

عدت إلى اهلل عز كجل أستطيع أف أجعل من  فعلتي ما أملك في ىذا السبيل؟ ترل ىل إذا
خدماتي ىذه شفيعان بين يدم تقاليرم أماـ اهلل سبحانو كتعالى؟ ترل إذا تخطٌفني الموت عما 

عباداتو تنبض  -التي ىي بحسب الظاىر دنيوية  -قريب ترل ىل أستطيع أف أجعل من المهاـ 
لعبودية في كياف اإلنسافن كىذا ما تفعلو بها مشاعر عبوديتي هلل سبحانو كتعالى  تلكم ىي كظيفة ا

العبودية توجيهان في حياة اإلنساف كفي صبغ األعماؿ أيٌان كانت بالبغة العبادة كالتقرب إلى اهلل 
أف عبودية اإلنساف لئلنساف ىي أبلغ مظهر من  -يا عباد اهلل  -سبحانو كتعالى  كمن المعلـو 

هلل سبحانو كتعالى ىي النشوة التي ال يمكن أف  مظاىر الشقاء كالضيمن كلكن عبودية اإلنساف
تعلوىا نشوة مسعدةن شعور اإلنساف بأنو منسوب إلى اهلل بالعبودية لو مبعث سعادة ما بعدىا 

سعادةن شعور اإلنساف بذؿ عبوديتو هلل عز كجل يجعلو ينتشي كال كنشوة السكير بسكره  انظركا 
هلل عليو كسلم يـو فت  مكةن انظركا إلى كلماتو التي إلى كبلـ رسوؿ اهلل صلى ا -أيها اإلخوة  -

افتت  بها خطابو كقد أحدؽ المشركوف بون قاؿهلل ال إلو إال اهلل كحدهن صدؽ كعدهن كنالر عبده"ن 
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أنا أستطيع أف أتبين مدل النشوة التي كانت تطوؼ برأس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقد 
سبحانو كتعالى كنسب نفسو في تلك الساعة إلى اهلل بنسب  نسي نبوتو كرسالتو كتذكر عبوديتو هلل

العبودية لو  تأملوا في قولو صلى اهلل عليو كسلم لعائشة رضي اهلل عنهان كقد جاءت تقوؿ لوهلل 
لماذا تتعب نفسك كل ىذا القدر في قياـ الليل حتى تتوـر قدماؾ كقد غفر اهلل لك ما تقدـ كما 

وف عبدان شكوران"ن كاف بوسعو أف يقوؿهلل أفبل أكوف شاكرانن لكنها تأخر؟ أجابها قائبلنهلل "أفبل أك
نشوة العبودية جعلتو يطرب لهذه الكلمةهلل "أفبل أكوف عبدان شكوران"  كعندما تحدث البياف اإللهي 
عن رسولو محمد صلى اهلل عليو كسلم بمناسبة المكرمة التي أكرمو اهلل بهان مكرمة اإلسراء ثم 

}سيٍبحىافى ال ًذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقالىى  المعراجن ماذا قاؿهلل
[ن كلو كانت ىنالك صفة ترضي المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن كتبعث ُ/ُٕ]اإلسراءهلل

ًإٍف كيٍنتيٍم ًفي السعادة في كيانو أجٌل من ىذه الكلمة الستبدؿ البياف اإللهي تلك الكلمة بهذهن }كى 
[  كلكن كأني بكم تسألوفهلل ما معنى ِّ/ِرىٍيبو ًمم ا نػىز ٍلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيوا ًبسيورىةو مٍٍّن ًمٍثًلًو ]البقرةهلل

عبودية اإلنساف هلل عز كجل؟ أك ما معنى شعور اإلنساف بالعبودية هلل عز كجل؟ معنى ىذه العبودية 
إلنساف منتهى الذؿ لمن ىو أىل لهذا الذؿن كأف يستشعر اإلنساف أف يستشعر ا -أيها اإلخوة  -

ن ىذه ىي  منتهى المملوكية لمن ىو المالك أال كىو اهلل سبحانو كتعالىن لذلك اإللو الحي القيـو
حقيقة عبودية اإلنساف هلل سبحانو كتعالىن كإذا حيًجبى اإلنساف عن ىذه الحاؿن حاؿ العبودية 

النفسن فلف اإلسبلـ يغدك في كياف ىذا اإلنساف مجرد أفكارن مجرد رؤلن التي تهيمن على طوايا 
مجرد نقاشاتن مجرد مواقف من مثل ىذا الموقف الذم أقف بو أمامكمن كاألفكار اإلسبلمية ما  
كانت لتأتي بأم حقيقة ق ن األفكار اإلسبلمية كحدىا دكف أف تتالل بجذكر العبودية هلل عز كجل 

كم تركف دالئل ذلك في كثير من مجتمعاتنا اإلسبلميةن إسبلـ الفكر ال يحقع ال تفعل شيئانن كلعل
شيئانن ىذا اإلسبلـ الذم يتمثل في ألسنة ذىًلقىةن كفي بيانات ساميةن كفي مؤلفات تيالىد ري كتسىو ؽ 
ذات اليمين كذات الشماؿن ىذا كلو إذا لم يكن مٌتالبلن بهذا الذم أحدثكم عنون إذا لم يكن 

ثػيرىٍت كمهما كانت صائبة  مٌتالبلن  بوقود العبودية هلل عز كجلن ال يمكن لهذه األفكار مهما كى
كمنطقية ال يمكن أف تفعل في كياف أصحابها شيئان  كىنا ال بد أف ألفتى نظركم إلى شيء يجب أف 
 نتبينون كلعلو يدخل في شعار من الشعارات التي ييحىارىبي بها اإلسبلـ بشكل خفين كلمة فوجئنا

بها في ىذا العالر تلتالع باإلسبلـ كاإلسبلميات كاإلسبلميين دكف أف نجد فيما مضى ذكران لهذا 
الكلمة أك لهذه النسبةن ىذه الكلمة ىي )الفكر اإلسبلمين األفكار اإلسبلميةن المفكر اإلسبلمين 
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من المفكركف اإلسبلميوف(ن ىل سمعتم بهذه الكلمة في القركف التي خلت؟ ما أظن أف فيكم 
سمعهان لماذا تػيرىك جي ىذه الكلمة؟ ىنالك خطةن كأنا المسؤكؿ عن البرىاف عليهان ىي أف يستقر 
شيئان فشيئان في أذىاف الناس أف اإلسبلـ إف ىو إال أفكار بشرية تكاثرت ثم تكاثرتن ثم إنها 

من عند تناسقتن ثم إنها اصطبغت بالبغة الدينن كىكذا فالدين في عقائده كشرائعو ليس كحيان 
اهلل لعبادهن كإنما ىو رؤل كأفكاره تجمعت ثم تناسقت ثم ترسخت كتحولت إلى دينن ىذا ىو 
المقالد من تركيج ىذه الكلمةن كلكم قيدٍٍّمتي في مؤتمرات كمناسبات باسم المفكر اإلسبلمي  

 كأعود فأقوؿ لكمهلل اإلسبلـ عبودية هلل سبحانو كتعالىن ثم إف شجرة اإلسبلـ تنبثع من ىذه
الجذكرن عقائده تمثل جذعون أغالانو تمثل شرائعون ثماره تمثل الوعد الذم قطعو اهلل على ذاتو 
العلية بلسعاد كل من يتمسك بهذه المبادئن ىي شرعة اهللن ىي الشرؼ الذم شرفنا بو اهلل عز 

لهم إذا كجل عن طريع رسلو كأنبيائو الذين أتوا مع الزمن  اللهم ال تحرمنا نعمة العبودية لكن ال
أيبٍػنىا إليك اجعل من عبوديتنا الضارعة لك شفيعان بين يدم تقاليرنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن أقوؿ 
قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم  أيها اإلخوة أنا قريب العهد بعودةو أخيرةو من ببلد الغربن كإنني 

ظمئو إلى معرفة حقيقة  ألشهد أنو ما تشوؽ الشارع الغربي إلى معرفة اإلسبلـن كما عبػ رى عن
اإلسبلـ كما يعبػٍّري عن ذلك في ىذه األياـن في ىذا المنعطف الذم نعيش فيون كإني ألعلم أف 

قمة من قمم العالم اإلسبلمي اتخذت قراران بضركرة إنشاء قناة فضائية ىويتها ىوية العالم 
عالم الغربين تنجدىا اإلسبلمين ىويتها االرتباط بمنظمة المؤتمر اإلسبلمين موجهةن إلى ال

لبلستجابة لما تريدن تنجدىا للتعريف باإلسبلـ الالافي عن الشوائبن تنجدىا للتعريف باإلسبلـ 
البعيد عن التطرؼن البعيد عن الغلون فما لهذه القناة ال تظهر؟ ما لهذه القناة ال يػيبىش ري بها الشارع 

و اإلسبلـن كلكنو ال يجد إال من يريو رؤلن الغربي الذم يبحث يمينان كشماالن متلهفان لمن يشرح ل
مختلفة متناقضة بالنسبة لهذه الحقيقة اإلسبلمية التي شرفنا اهلل بها  أسأؿ اهلل عز كجل أف يوفع 
قادة المسلمين لبشارة نتلقاىا نحن ثم يتلقاىا الشارع الغربي عما قريب ينطع بأكثر من لساف من 

 ننهض بو فكلنا مسؤكلوف تجاه موالنا كخالقنا"تلك األلسنن كىذا كاجب كفائي إف لم 
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 كٚه اٌَّغل فٟ ثٕبء اٌّغزّغ اإلَٔبٟٔ اٌّزّبٍه ا١ٌٍَُ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صلٍّ كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

أف سيدنا  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عباد اهلل  إف مما يلفت النظر
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عندما ىاجر من مكة إلى المدينة المنورةن كاستقر لو المقاـ فيهان 
كاتجو إلى إقامة أكؿ مجتمع إسبلمين كاتجو إلى بنائو على أركانو الثبلثة الكبرل بدأ من ذلك كلو 

كتاب الوثيقة أم الدستور  أف يبدأ باست -كما نعرؼ اليـو   -بالمسجدن مع العلم بأف من المتوقع 
ن أك بعقد رباط األخوة بين المسلمين بعضهم مع بعض كبين المهاجرين  كما يػيعىبػ ري عنها اليـو

كاألنالارن كلكنو صلى اهلل عليو كسلم لم يبدأ بهذه كال بتلكن كإنما بدأ باألمر بالمسجدن خط  
لى بنائون فلماذا كىو الذم يقوؿ فيما للمسجدن كعٌين لو مكانانن كأمر أصحابو بالمبادرة كاإلسراع إ

ص  عنوهلل جيًعلىٍت لي األرض مسجدان كطهوران"ن أينما حل ميقات الالبلة لئلنساف أف ياللي في 
ذلك المكافن لماذا أسرع إلى ىذا الركن من أركاف المجتمع اإلسبلمي قبل الركن المهم الذم 

يا عباد اهلل  -مين؟ الجواب عن ىذا يتمثل في الدستور كيتمثل في عقد رباط األخوة بين المسل
أف المجتمع ال يمكن لو أف يتماسك كأف تترسخ جذكره إال باالنضباط باألخبلؽ اإلسبلميةن  -

كإنما تنضج األخبلؽ اإلسبلمية داخل المسجدن كالمجتمع اإلسبلمي ال تترسخ جذكره كال 
ذلك أيضان في رحاب المسجدن يتماسك كجوده إال عن طريع الود كالتراحم كالتآلفن كإنما ينضج 

كالمجتمع اإلسبلمي ال يمكن أف يتكامل بنيانون كال يمكن أف تترسخ جذكره إال بوجود مبدأ 
العدؿ كالمساكاة كخضوع المجتمع لقانوف كل منهمان كال يمكن أف ينضج العدؿ كال أف تنضج 

تماسك بنيانو كال أف المساكاة إال في رحاب المسجدن كالمجتمع اإلسبلمي ال يمكن أيضان أف ي
تترسخ جذكره إال بالوحدةن كحدة األمة تلتقي على حبل اهلل سبحانو كتعالى الذم أمر اهلل عز كجل 
باالجتماع عليون كال يمكن للوحدة أف تنضج إال في داخل المسجد  ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمهان 

سجدن كجعلو أكؿ ركن كأخطر كذلك ىو السر في أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بدأ ببناء الم
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ركن من أركاف المجتمع اإلسبلمين كانظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل }قيٍل أىمىرى رىبٍّي بًاٍلًقٍسً  
أىكيٍم تػىعيوديكفى   ا بىدى كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كيلٍّ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى كىمى

ًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كيلٍّ مىٍسًجدو  تعبير عن أدؽ معاني العبادة كالعبودية هلل [ن }كىأى ِٗ/ٕ]ألعراؼهلل
عز كجلن رب  البياف اإللهي بين العبادة كالمسجد لهذا السبب الذم أقولو لكمن كلما كاف 

المسجد يؤدم ىذه المهاـ األربع التي حدثتكم عنهان أمر ربنا عز كجل بسبب ذلك كبلًّ منا إذا 
و إلى المسجد أف يز ي نن كأف يتطيبن كأف يتهيأ لكل ما ينبغي أف يوجد من أجل اإليناس كمن اتج

ـى خيذيكا زًينىتىكيٍم ًعٍندى   أجل تحقيع رسالة المسجد التي حدثتكم عنهان أليس ىو القائلهلل }يىا بىًني  دى
ة الود كاإلخاء [ ألنك عندما تأتي إلى المسجد إنما تمد  صر ُّ/ٕكيلٍّ مىٍسًجدو  ]ألعراؼهلل

كالمؤانسة كالمساكاة بينك كبين إخوانكن كال يتم ذلك إال بهذه ااداب التي يلفت البياف اإللهي 
النظر إليها  ىذا باختالارن أما تفاليل ذلك بالقدر الذم يسم  بو مثل ىذا المقاـ فاسمعوا يا 

وعة مختلفةن كمن جر اء عباد اهللن المجتمع اإلنساني ال يمكن أف ينهض إال عن طريع خدمات متن
ذلك ال بد أف يختلف الناس في اختالاصاتهمن كال بد أف يتفاكتوا في رتبهمن كال بد أف يتفاكتوا 
في معاشاتهم كدخلهمن ىكذا يقتضي التعاكف الذم أقاـ اهلل عز كجل المجتمع اإلنساني على 

التي تقتضيها الخدمات أساسون كلكن ما السبيل إلى أف يعلم اإلنساف أف مظاىر التفاكت ىذه 
االجتماعية إف ىي إال مظاىر زائفةن كأننا إذا طرحناىا كعدنا بها إلى حقيقة اإلنساف كجدنا الناس  
كلهم سواسية كأسناف المش ن كأنهم جميعان يتساككف في الهوية عبيدان هلل؟ ما الذم يػينىبٍّو اإلنساف 

يتو كشوارعو كدكائره إف ىي إال رتب زائفة إلى أف الرتب التي يقتضيها المجتمع في أسواقو كحوان
ما ينبغي أف ييٍخدىعى اإلنساف بها؟ إنو المسجد الذم يلفت نظر اإلنساف إلى ذلكن المسجد ىو 

عندما يدخل  -يا عباد اهلل  -الذم ينبهك إلى أف كل تلك الرتب زائفة عارضة كتزكؿ  تأملوا 
مختلفةن ال بد أف يضع كل كاحد منهم رتبتو الداخلوف إلى المسجد كىم رتب متفاكتةن مستويات 

كمكانتو حيث يضع حذاءه كيدخل إلى رحاب اهلل مجردان من ذلك كلون مجردان من شاراتون مجردان 
من مكانتون مجردان من كظيفتو مهما تسامتن مجردان من غناه كأبهتون كل ذلك يتجرد عنون كيقف 

األساسن كينظر عن يمينو كشمالون كإذا الكل قد بين يدم اهلل عز كجل عبدان ذا ىويةو أصلية ىي 
تساككا على ىذه الشاكلة  يدخل الداخل إلى المسجدن كربما كاف غنيان من األغنياءن كربما كاف 
مترفان من المترفينن كربما كاف ذا مكانة باسقة في دائرتو أك بين قومون يدخل كال يمكن أف ياللي 

سجدن كلعل رأسو تكوف بين قدمي رجل لو ر ه في إال حيث انتهى بو الالفن يقف فياللي كي
الطريع لما التفت إليون ينظر فيجد أف رأسو الساجد هلل قد أصبحت بين قدمي إنساف يقدمو في 
الالفن رجل ال يؤبو بون مدفوع في األبوابن كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن ىل 
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شيئان؟ الن كىذا يتجدد كلما تكرر دخوؿ يستطيع أف يحتج؟ ىل يستطيع أف يغير من ىذه الحقيقة 
اإلنساف على اختبلؼ الرتبة إلى المسجدن كتعهد نفسو باإلقباؿ إلى المسجد كل يـو خمس 
مرات كما شرع اهلل سبحانو كتعالى كنبون ما الذم يحدث؟ يتجرد ىؤالء الناس من عوارض 

أف تػيٍلقىى حيث تػيٍلقىى األحذيةن مراكزىم كأبهاتهم كمستوياتهمن كيعلموف أنها أمور عارضةه ينبغي 
فلذا خرج عاد فاستعمل ىذه الرتب من أجل المالال ن من أجل إزجاء حاجات المجتمعن 

كتحقيع مبادئ التعاكف الذم ينبغي أف يكوف فيو  الذين يختلفوف إلى المسجد ليؤدكا الالبلة التي 
فوارؽ المختلفة شيئان فشيئان شرعها اهلل عز كجل جماعة في المسجد ال فرادل في بيوتهم تذكب ال

مما بينهم كبين ااخرينن كتمتد كشيجة التآنس بين التاجر الكبير كالفقير الالغيرن بين الموظف 
الكبير كاإلنساف الذم ال يؤبو لون تسيل كتسير جسور القربى كالتآنس كالتعارؼ بينهمن كىكذا 

كاألسواؽ كالدكائر كنحو ذلكن تذكب في المسجد الفوارؽ المختلفة التي نراىا في المجتمع 
كعندما يكوف أحدىم ممن يغشى المسجد دائمان كىو ذك مكانة عالية يلتفت في كثير من األحياف 
يمينان كشماالن فيجد مسكينان من المساكين الذين كانوا أيضان يجتمع بهم في رحاب ىذا المسجد 

اهن يسأؿ عنون يػيقىاؿ لوهلل إنو مريضن كإنو كإذا بو يفتقدهن يبحث عنو يومان كيومين كثبلثة أياـ فبل ير 
في بيتو ال يستطيع أف يخرج إلى الالبلةن فيقوؿهلل أما ينبغي أف نزكره؟! أما ينبغي أف نعوده؟! 
يخرج ىو كصحبه لو من المسجد إلى زيارتون ما الذم جعلو كىو ذك مكانة باسقة يبحث عن 

نفسو كبين جوانحو إلى أف يزكره كإلى مثل ىذا اإلنساف المسكين الفقيرن كيجد حاجة ماسة في 
أف يعوده؟ المسجدن كلو أف ىذا اإلنساف لم يكن يلتفت إلى المسجدن كلم يكن من رٌكاده لما 

شعر بهذه الطبقة من الناسن كلما شعر بوجود مسكن أك فقير ينبغي أف يسلم عليون فضبلن عن أف 
ا يالنع؟ بوتقة تنضج فيها األخبلؽن بوتقة يدخل دارهن فضبلن عن أف يزكره  أرأيتم إلى المسجد ماذ

تنضج فيها مشاعر الود كالرحمةن بوتقة تنضج فيها مبادئ المساكاة كالعدؿن بوتقة تنضج فيها 
الوحدةن كانظركا إلى سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كأصحابون ىل تبلقت فيما بينهم 

قومية كالعالبية كالعرقية كما إلى مشاعر الود إال في المسجد؟ ىل صفت قلوبهم من فوارؽ ال
ذلك إال في المسجد؟ ىل عاشوا جسدان كاحدان كقلبان كاحدان ينبض بشعور كاحد إال في المسجد  

كىذا ىو السبب في أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  -يا عباد اهلل  -تلك ىي رسالة المسجد 
الفردن سبعةن كعشرين درجةن من  أعلن أف صبلة المرء جماعةن في المسجد تفضل صبلة الفذن أم

أجل ىذا ينبغي أف نتواصى باالىتماـ بالمساجد كاالختبلؼ إليهان ينبغي أف نجعل في كل سوؽ 
تجاريةن أك بناء ينهض للتسوؽن مسجدان أك ماللى في داخلهان ينبغي أف يكوف في كل دائرة 

ال تكوف ىنالك مؤسسة إال كفي مسجد يتبلقى فيو اإلخوة ليزداد شعور األخوة فيما بينهمن ينبغي أ
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داخلها ماللى ينهض بهذه الرسالة التي حدثتكم عنو  ىذه ىي كظيفة المسجدن كإني ألسأؿ اهلل 
عز كجل أف يوقظنا للتحقع بهذه الرسالةن كلرفع مستول مساجدنا إلى تحقيع ىذا المعنى الذم 

أىمىرى رىبٍّي بًاٍلًقٍسً  كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى   شرعو اهلل عز كجل كالذم لىفىتى نىظىرىنىا إليو عندما قاؿهلل }قيلٍ 
أىكيٍم تػىعيوديكفى  ]األعراؼهلل [  ِٗ/ٕكيلٍّ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي  في المساجد }ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى كىمىا بىدى

 إف بدأتم على ىذه الشاكلة تعودكف إلى اهلل برحمة كصف ن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽبفظٛا ػٍٝ اٌظالح

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
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كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صلٍّ كسلم كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

اد اهلل  أرأيتم إلى جنودو ينتشركف في المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فيا عب
فبلةو كاسعة األرجاءن كينتثركف ىنا كىناؾ في كل أطرافها كقد أنيطت بهم مهمة خطيرةن مما ال 

شك فيو أف نجاحهم في المهمة التي أنيطت بهم رىن بشبكة االتالاؿ بينهم كبين قائدىم األعلى 
ذه موفورة كموجودة فلف ضماف نجاحهم في القابع في غرفة عملياتون فلف كانت شبكة االتالاؿ ى

المهمة التي أنيطت بهم موجوده كمتحقعن كإال فبل شك أف عاقبة أمرىم الخيبة بل ربما الهبلؾن 
كنحن إنما نريد أف نتحدث ىنا عن شبكة االتالاؿ التي ينبغي أف تكوف سارية بين عباد اهلل عز 

كال مكافن إف كجدت ىذه الشبكةن  كجل في األرض كموالىم كخالقهم الذم ال يحده زماف
كتحققت الاللة من جر ائها بين عباد اهلل عز كجل كموالىم كخالقهم تحقع لهم النالرن كتحققت 
لهم السعادةن كأكرمهم اهلل عز كجل باألمن كالرخاء في عاجل دنياىم ك جل أخراىمن كأما إف 

لى الخسراف  كلكن ما ىذه الشبكة انقطعت مما بينهم كبين اهلل ىذه الشبكة فبل ريب أف مآلهم إ
يا عباد اهلل؟ إنها شيءه كاحدن ىو الالبلة التي كم ككم ييذىكٍّرينىا بها بياف اهلل سبحانو كتعالى في 

محكم تبيانون ككم ككم يحدثنا عن خطورة ىذه الشبكة كمدل أىميتهان كإنا لنقرأ جميعان كتاب اهلل 
بهنا اهلل عز كجل من خبللها إلى أىمية ىذا الركنن بل عز كجلن كتمر بنا اايات الكثيرة التي ين

أىمية ىذه الشبكة التي تالل بين عباد اهلل عز كجل المتناثرين في األرض كبين موالىم كخالقهم 
انىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى ًكتىابان  جل جبللون أال يكفي من ذلك قولو تعالىهلل }ًإف  الال بلةى كى

ًإنػ هىا  [َُّ/ْمىٍوقيوتان{]النساءهلل ؟ أـ أال يكفي قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىاٍستىًعينيوا بًالال ٍبًر كىالال بلًة كى
اًشًعينى{ ]البقرةهلل ًبيرىةه ًإال  عىلىى اٍلخى [ ؟ بل أما يكفي من ذلك كلو قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل ْٓ/ِلىكى

ذكرؾ لين أقم الالبلة لكي ! أقم الالبلة لكي تكوف فاتحةى  ُْ/َِ}كىأىًقًم الال بلةى ًلذًٍكًرم{]طػوهلل
تكوف فاتحةى ذكرم لكن كأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أف نستعرض سائر اايات المذٌكرة بضركرة 

سرياف ىذه الشبكة بيننا كبين موالنا كخالقنا سبحانو كتعالى  عباد اهللن إف كنت أعجب لشيء فلنو 
عز كجل كحرماتون كأنو محب هلل ليشتد عجبي ممن يزعم أنو مؤمن باهللن كيزعم أنو معظم هلل 

سبحانو كتعالىن فلذا ذيكٍّرى بهذه الشبكةن شبكة الوصل بينو كبين اإللو الذم يزعم أنو يحبو كيجلو 
كيعظمون إذا ذيكٍّرى بها أعرض عنهان بل أعرض عنها أيما إعراضن بل ربما دعا ااخرين أيضان إلى أف 

 عليو كسلم ىو قدكتنان ىو الذم يقوؿهلل جيًعلىٍت قرة يعرضوا عنهان يا عجبان.. نبينا محمد صلى اهلل
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عيني في الالبلة"ن كيف يوجد مسلم مؤمن صادؽ في إيمانو باهلل عز كجلن ثم تكوف قرة عينيو 
في االبتعاد عن الالبلةن في الركوف إلى ما يلهيو عن الالبلة؟  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 عنوهلل "أرحنا بها يا ببلؿ"ن كننظر فنجد أف في يقوؿ فيما ص  عنو لببلؿ مؤذنو رضي اهلل
المسلمين كثيرين إذا ديعيوا إلى الالبلة شعركا بالتعب كالجهدن كمن ثىم  يفركف من الالبلة إلى 

كيف أكوف محبان لموالم كخالقي   -يا عباد اهلل -الراحة التي يتالوركنها الراحة  ىذا ما أعجب لو 
ى حضرتون إلى محاكرتو ثم ال أستجيب؟ يدعوني اهلل سبحانو كيدعوني موالم ىذا إلى حضورهن إل

كتعالى إلى حضوره حبان بين إكرامان لين عندما أكوف متمتعان ًبذىر ةو من الحب لهذا المولى ينبغي أف 
أقوؿ بكل مشاعرمن بكل عواطفيهلل لبيك يا موالمن كم أنت حفي بي إذ لم تحجبني عنك كإذ 

كم ىي سعيدة تلك اللحظة بل كم ىي باعثة للنشوة تلك الدقائع   دعوتني إلى الوقوؼ بين يديكن
ًإي اؾى نىٍستىًعيني{ ]الفاتحةهلل [ ن ٓ/ُالتي أقف فيها بين يدم اهلل عز كجل أخاطبو قائبلنهلل }ًإي اؾى نػىٍعبيدي كى

بلذنين  كيأتي الجواب كإف لم أسمعو  ٔ/ُأدعوه قائبلنهلل }اٍىًدنىا الالٍّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى{ ]الفاتحةهلل
يأتيني الجواب من موالم كخالقيهلل حبان ككرامةن سأعينك على ما قد عزمت عليو من التوجو إلي 
بالعبادةن سأىديك إلى سواء صراطي المستقيمن كلسوؼ أسعدؾ عن طريع االلتزاـ بهذه الالراط 

ابو ثم في دنياؾ التي تتقلب فيهان كفي الغد الذم أنت ستقبل إليو. كيف يدعوني الخالع إلى رح
أعرض عنون ثم أبتعد عن ىذه الدعوة كأنا أزعم أنني مؤمن بون أزعم أنني معتز بلسبلمي؟ ىذا 

شيءه عجيب يا عباد اهلل  شيءه  خر ينبغي أف نتذكره جميعانن إذا قاـ الناس غدان لرب العالمين ما 
إجازة مركرؾ ىذه  إجازة المركر التي تجعل من موقف الحساب أمران سهبلن ليػٍّنىان بين يدم اهلل؟

الالبلةن ما اإلجازة؟ إجازة المركر التي تجعلك تسير على صراط اهلل عز كجل كالبرؽ الخاطف 
 منان مطمئنان ال تخشى لهب النيراف المتالاعد من حولك؟ إنها الالبلةن ما السيما التي تجعلك 

الطائعين لون ىي أنك  أماـ اهلل سبحانو كتعالى ذا حقيقة ال ريب فيهان ىي أنك عبد من عباد اهلل
عشت حياتك في الدنيا كأنت متجو إلى اهلل بذؿ العبودية لو؟ ما السيما التي تبرز ىويتك ىذه 

انيوا ييٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيوًد كىىيٍم  غدان عندما يدعى اإلنساف إلى السجود فبل يتأتي لو }كىقىٍد كى
تك أنك كنت في دار الدنيا ذاؾ الذم يقف [ ؟ ما السيما التي تبرز ىويّْ/ٖٔسىاًلميوفى{]القلمهلل

بين يدم اهلل راكعان ساجدان ملتجئان مالليان متعبدان؟ إنها الالبلةن إنها الالبلة يا عباد اهللن ألم تقرؤكا 
نػىهيمٍ  تػىرىاىيٍم  قوؿ اهلل سبحانو كتعالى }ميحىم ده رىسيوؿي الل ًو كىال ًذينى مىعىوي أىًشد اءي عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاءي بػىيػٍ
 ِٗ/ْٖريك عان سيج دان يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن ًمنى الل ًو كىًرٍضوىانان ًسيمىاىيٍم ًفي كيجيوًىًهٍم ًمٍن أىثىًر السُّجيوًد{]الفت هلل
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؟ قاؿ العلماءهلل ىذه السيما تكوف يـو القيامةن بمقدار ما يكوف العبد منتشيان في سجوده على 
يناجيو دكف أف يراهن يحن إلى مواله كىو محجوب عنون تكوف  األرض المتربة هلل سبحانو كتعالى

ىذه السيما متؤللئة على كجهو يـو القيامةن تكوف ىذه السيما ىي عنواف مغفرة اهلل سبحانو كتعالى 
لو مهما كاف مقالرانن ألم تسمعوا كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي ن كىو 

الذين لم يرىم يـو القيامة على الحوضن قيل لوهلل أك تعرفهم يا رسوؿ  يؤكد أنو سيستقبل إخوانو
اهلل؟ لم ترىم كيف تعرفهم؟ قاؿهلل هللأرأيتم لو أف رجبلن لو خيل غرٌّ محجلة كسى ى خيوؿ دىم بهم 

أفكاف يعرفها؟" قالواهلل نعم. قاؿهلل "فأنا أعرفهم غير ان محجلين من  ثار الوضوء"ن ىذا الوضوء الذم 
إلى الالبلةن ىذا الوضوء الذم ىو التهيؤ للوقوؼ بين يدم اهلل سبحانو كتعالى  أعود ىو التمهيد 

فأقوؿهلل يا عجبان لمن يزعم أنو مسلم حقانن كأنو مؤمن باهلل حقانن كأنو محبٌّ هللن معظم هلل كيف يفر 
قوؿ لوهلل من دعوة اهلل لو إلى رحابو؟ كيف يفر من إكراـ اهلل لو إذ يدعوه إلى الوقوؼ بين يديون ي

تعالى ناجنين كلمني أكلمكن أذكرني أذكرؾ  عباد اهللن ىذه الشبكة حافظوا عليهان إف تمت 
المحافظة التامة عليها فاعلموا أننا أمة منتالرةن فاعلموا أننا أمة يكرمها اهلل بجمع الشملن 

ـى منها فاعلموا أننا أمة يكرمها اهلل بالقوة كالغلبةن شكبة االتالاؿ ىي الالبلةن ينبغي أال  تيٍحرى
مؤسسةن ينبغي أال تحـر منها دائرة مدنية أك غير مدينة أك عسكريةن صلة ما بيننا كبين اهلل ىي 

الالبلةن صلة القربى التي نأمل أف تكوف شفيعان لنا كنحن مقالركفن  ثامنا كثيرةن صلة القربى التي 
قوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل نأمل أف تكوف شفيعان لنا بين يدم اهلل عز كجل ىي ىذه الالبلةن أ

 العظيم.

 

 

 

 موو هللا اٌٛظ١فخ اٌمل١ٍخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
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اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صٌل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
ذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  إف اهلل عز كجل أقاـ اإلنساف المسلموف كنفسي الم

في ىذه الحياة الدنيا على كظيفة قدسية تتمثل أكالن في الدينونة بالعبادة كالعبودية لو عز كجلن 
كتتمثل ثانيان في الخضوع لشرعون كإقامة المجتمع اإلسبلمي على المبادئ كالنهج التي رسمها اهلل 

بحانو كتعالى لئلنسافن ثم إف اهلل عز كجل ضمن لئلنساف في مقابل ذلك أمنو كطمأنينتو كرغد س
عيشو كرزقو الموفورن ضمن لو ذلك كلو في مقابل أف ينهض بهذه الوظيفة القدسية التي أقامو 

ٍك أينٍػثىى كىىيوى سبحانو كتعالى عليهان ألم تقرؤكا في ذلك قولو سبحانوهلل }مىٍن عىًملى صىاًلحان ًمٍن ذىكىرو أى 
انيوا يػىٍعمىليوفى{ ]النحلهلل يىاةن طىيٍّبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػ هيٍم أىٍجرىىيٍم بًأىٍحسىًن مىا كى [ ن ذلك ٕٗ/ُٔميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

ىو األمرن كىذه ىي الضمانةن أكلم تقرؤكا قولو سبحانو كتعالىهلل}كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالال بلًة كىاٍصطىًبٍر 
هىا ال نىٍسأىليكى ًرٍزقان نىٍحني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػ ٍقوىل{ ]طػوهللعىلى  [  ثم كاف من شأف كثير من ُِّ/َِيػٍ

أف أعرضوا عن الوظيفة التي أقامهم اهلل سبحانو كتعالى عليهان ثم توٌجهوا  -كيا للعجب-الناس 
حانو كتعالى لهمن كإنو لىداء باىتماماتهم كمخاكفهم كاضطراباتهم إلى ىذا الذم ضمنو اهلل سب

خطير ىذا النهج المعاكس لما قد كصى بو اهلل سبحانو كتعالى عبادهن كلما أخبرىم بو كأخذه على 
نفسو لهم من ضمانات  أما الوظيفة التي أقامهم اهلل عز كجل عليهان كىي االصطباغ بذؿ العبودية 

معات اإلنسانية على النهج الذم أمرن كالعبادة لو عز كجلن ثم االنضباط بشرعون كإقامة المجت
كعلى المبدأ الذم خططو لهمن فلنهم يعرضوف عن ىذه الوظيفة التي كلفهم بها. أما الضمانة التي 
أخذىا لهم اهلل عز كجل على ذاتو العليةن فيٌتجهوف إليها باىتماـ بالغ كباضطراب دائم كبخوؼ 

من المسلمين في كثير من مجتمعاتنا  مستمرن ىذا ىو الداء الخطير الذم يعاني منو كثير
ن معاكسة النهج الذم خاطبنا اهلل سبحانو كتعالى بون كاالىتماـ بما قد ضمنو اهلل  اإلسبلمية اليـو

بمناسبة تذكر  -يا عباد اهلل-لنان كاإلعراض عما قد كظفنا اهلل سبحانو كتعالى فيو  كحديثي إليكم 
ما العبلج الذم يعيدنا إلى النهج القويمن كيخرجنا من  ىذا الداء الخطير ىو التساؤؿ عن العبلجن

ىذه الطريقة المعاكسة لما أمر اهلل سبحانو كتعالى بو؟ ما العبلج الذم يجعلنا نقف على النهج 
القويم كالالراط المستقيمن حتى نؤدم الوظيفة التي أناطها اهلل بأعناقنان كنجعل اضطرابنا كقلقنا 

إلى الحياة الرغدة كإلى الرزؽ الذم ضمنو لنا اهلل سبحانو كتعالى؟ عبلج في سبيلون ثم نطمئن باالن 
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ذلك يتمثل في شيء بسي  في الحديث عنون كما أكثر ما استخف بو كثير من الناسن ما أكثر ما 
استخف بو كثير من المسلمينن إنو ذكر اهلل عز كجلن ذلك الذكر الذم ينبثع من القلب كيترجمو 

و الذكر الذم يتحرؾ بو اللساف مفالوالن عن شعور القلبن ذكر اهلل الذم ينبثع اللسافن كال أعني ب
من الفؤاد ىو العبلج لهذا الداء أيها اإلخوة  ذكر اهلل سبحانو كتعالى يحقع نتيجتين قد تبدكاف 
متعارضتينن النتيجة األكلى الطمأنينة النفسية التي تتحقع من كراء االستمرار على ذكر اهلل عز 

كالنتيجة الثانية الخوؼ كالقلع كاالضطرابن تلك المشاعر التي تهتاج بين الجوان  عند كجلن 
ذكر اهلل سبحانو كتعالى كلدل االستقامة الدائمة على ذكرهن أجل ىما نتيجتاف أخبر عنهما بياف 

اهلل سبحانو كتعالىن كلعل في الناس من يتالور أنهما نتيجتاف متناقضتافن يقوؿ اهلل سبحانو 
{ ]الرعدهللكتع ًئنُّ اٍلقيليوبي ًئنُّ قػيليوبػيهيٍم ًبذًٍكًر الل ًو أىال ًبذًٍكًر الل ًو تىٍطمى [ ن ِٖ/ُّالىهلل}ال ًذينى  مىنيوا كىتىٍطمى

ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم{]األنفاؿهلل [ ن ىما نتيجتاف؛ ِ/ٖكيقوؿ أيضانهلل}ًإن مى
ضطراب اللذاف يسرياف في القلب من جراء ذكر اهلل عز كجلن كالطمأنينة التي تتحقع الوجل كاال

أيضان من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن فما حل ىذا التناقض فيما يبدك يا عباد اهلل؟ ذكر اهلل سبحانو 
كتعالى إذا داـك عليو اإلنساف يحقع في كياف اإلنساف الطمأنينة تجاه رزقون يحقع في كياف 

ساف الطمأنينة تجاه رغد عيشون يحقع في كياف اإلنساف الطمأنينة تجاه حياتو الدنيوية التي اإلن
يعيش فيهان ذكر اهلل عز كجل يزيدؾ ثقة بما كعدؾ بو اهلل تعالىن تعلم عندئذو أف اهلل سبحانو لن 

حياة يتخل  عنكن سيرزقكن سيمتعك بالنعيم كبرغد العيشن كسيحقع لك الطمأنينة كاألمن في ال
التي تعيشها إف أنت تحققت بالوظيفة التي أقامك اهلل سبحانو كتعالى عليها  كىكذان فذكر اهلل عز 
كجل إذ ينبثع من نبضات الفؤاد يحقع طمأنينة النفس تجاه ما ضمنو لك اهلل سبحانو كتعالى ن 

عد موتك كذكر اهلل عز كجل يفجر بين جوانحك الخوؼ كاالضطراب كالقلع مما أنت مقبل عليو ب
عندما ترحل إلى اهلل سبحانو كتعالىن ذكر اهلل عز كجل يفٌجر بين جوانحك القلع كاالضطراب 
تجاه الوظيفة التي أقامك اهلل سبحانو كتعالى عليهان كالتي لم تقم بها كما ينبغين كلم تؤدٍّىا حع 

ا اٍلمي  ٍؤًمنيوفى ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الل وي األداء كما أيمرتن كىذا ىو المعني بقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل}ًإن مى
[  لعلك تقوؿهلل إف في الناس من لم يقالركا في جنب اهللن في ِ/ٖكىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم{ ]األنفاؿهلل

الناس من استطاعوا أف يسلكوا الطريع الذم أمر بو اهللن كاصطبغوا بكسوة العبودية كالعبادة هللن 
ليس في الناس ناسه أدكا  -يا عباد اهلل-كرىم هلل؟ ال ففيم يشعركف بالوجل كاالضطراب عند ذ 

حقوؽ العبودية لموالىم كخالقهم ق ن ليس في الناس ناسه استطاعوا أف ينهضوا بكل ما أمر بو 
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اهلل عز كجلن حتى الرسل كاألنبياء يظلوف في خوؼ دائم كفي قلع مستمر تجاه شعورىم بأنهم 
كر اهلل عز كجلن أك لم يكن يقـو رسولنا صلى اهلل مقالركف في أداء حقوؽ اهللن مقالركف في ش

عليو كسلم معظم الليل على قدميو يناجي اهلل كيقف بين يديو حتى يتوـر منو القدمافن كحتى يقوؿ 
لعائشة كقد سألتو عما يفعل بنفسو كعن السبب في ذلكن قاؿ لهاهلل أكال أكوف عبدان شكوران؟" فما 

شهواتنا كأىوائنان كنتطوح في أكدية التقالير كإنو ألشكاؿ  بالك بأمثالنا نحن الذين نتطوح في
كألوافن أمرنا اهلل سبحانو كتعالى أف نقيم مجتمعاتنا على النهج الذم أمرن كعلى الدعائم الدينية 
التي كلفنا اهلل سبحانو كتعالى بلقامة مجتمعاتنا عليهان فأعرضنا عن ىذه الوظيفة التي أناطها 

بل األىكلى أف نقيم مجتمعاتنا على نظم مدنيةن بل األىكلى أف نقيم مجتمعاتنا  بأعناقنان كقلناهلل الن
بعيدان بعيدان عن الدين ككحيون عن الشرعة كأمرىان ثم نقوؿهلل إف ذكر اهلل سبحانو كتعالى ما ينبغي 

كاإلنساف المقالر أحد رجلينن  -يا عباد اهلل-أف يبعث الوجل في القلبن كيف؟ نحن مقالركف 
ؼ بتقاليره من شأنو أف يلتجأ إلى اهلل كأف يذكر اهلل عز كجل دائمان مستغفران مسٌبحان رجل معتر 

مهٌلبلن مكٌبرانن كيجعل من ذكره هلل سبحانو كتعالى أداةى رجوع إلى اهلل كلسافى توبةو إليون في ىذه 
خوؼ الحاؿ ال بد أف تتفٌجر بين جوان  ىذا الذاكر مشاعر الوجلن مشاعر االضطرابن مشاعر ال
مما ىو مقبل عليو بعد الموتن كلسوؼ يكوف كجليو ىذا شفيعان لو عند اهللن لسوؼ يكوف 

اضطرابو الذم ينبعث من خبلؿ ذكره هلل عز كجل شفيعان لو بين يدم اهلل عز كجلن أما الرجل 
ااخرن فهو ذاؾ الذم يبٌرر إعراضو عن اهللن ىو ذاؾ الذم يبٌرر سيره على النهج الذم تشاؤه لو 
أىواؤه كرعوناتون ىو ذاؾ الذم يقوؿهلل الن بل الحداثة أىكلىن الحداثة التي نيٍدعىى إليها أىكلى من 
يا -االنقياد ألمر اهلل عز كجلن كمن تحقيع ما طلب اهلل سبحانو كتعالىن فهذا اإلنساف محجوب 

الذنوب عن رحمة اهللن محجوب عن مغفرتو ككرمو ال بسبب الذنبن فلف اهلل يغفر  -عباد اهلل
ًة  جميعانن ألم يقل ربنا سبحانو كتعالىهلل}قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ال تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمى

ًميعان ًإن وي ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي{ ]الزمرهلل [ن كلكن الذم يحجب ّٓ/ّٗالل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى
ن رحمة اهلل استكبارهن الذم يحجب اإلنساف عن رحمة اهلل عتوهن ييذىك ري باهلل فيعرضن اإلنساف ع

يػيقىاؿ لوهلل يا ىذا إننا عبيد مملوكوفن كظائفنا في ىذه الحياة الدنيا أف نتحقع بذؿ العبودية لون كأف 
ا كأمرنا أف نقيمها ننهض بتطبيع شرعتون كأف نقيم مجتمعاتنا اإلنسانية على الدعائم التي بىال رىنىا به

على أساسهان فيعرض كيقوؿهلل ذىب ذلك الموقفن كذىب ذلك الوقتن كذىب ذلك العالر 
الذم تدعوننا إلى الرجوع إليون ىذا ما يحجب اإلنساف عن رحمة اهلل سبحانو كتعالى كمغفرتو  
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انو كتعالى عباد اهللن أعود فأقوؿ لكمهلل إنو داء كبيل أف نعرض عن الوظيفة التي أقامنا اهلل سبح
عليهان كأف نهتم كنقلع كنضطرب تجاه ما قد ضمنو اهلل عز كجل لنان فما عبلج ىذا الداء؟ 

{]الرعدهلل ًئنُّ اٍلقيليوبي ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى ِٖ/ُّعبلجو ذكر اهلل }أىال ًبذًٍكًر الل ًو تىٍطمى [ن}ًإن مى
[ن ىما نتيجتافهلل كجله كاضطرابن ككم نحن بحاجة إلى ىذين ِ/ٖالل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم{]األنفاؿهلل

الدكائين؛ كجله مما نحن مقبلوف إليو غدانن كطمأنينة تجاه ما قد ضمنو اهلل سبحانو كتعالى لنا 
ن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم"  اليـو
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الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صٌل كسلم كبارؾ على  كخليلون
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

كؿ أف عقبة المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  كرد في أسباب النػز 
بن أبي ميعىي ن كىو من مشركي قريشن أقاـ في داره كليمة دعا إليها بعض كجوه المشركين من 

قريشن ككاف فيمن ديًعيى إلى ىذه الوليمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن فلما حضرت 
إال إف شهد المائدةن كجيء بالطعاـن أبى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يطعم من طعامو 

شهادة اإلسبلـن فعز  على عقبة بن أبي معي  أف يخرج محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم من 
داره كقد كضعت مائدة الطعاـ دكف أف يطعم منهان فشهد شهادة اإلسبلـ أماـ الجمع كلهمن ككاف 

إف صاحبك قد  لو صديع اسمو أيبٌي بن خلف كاف غائبان عن مكة  نذاؾن كلما عاد إليها قيل لوهلل
صبأن فأسرع أيبٌي إلى عقبة يقوؿ لوهلل أحقان أنك قد صبأت؟ فقاؿ لوهلل لقد دخل الرجل دارمن كأصر 

على أال يأكل من طعامي إال إف شهدت شهادة اإلسبلـ لون فأحببت أف أطيٍّبى خاطره بكلمةن 
و دينون كفعل فقاؿ لو أيبٌيهلل كجهي من كجهك حراـ إف لم تلع محمدان كتبالع في كجهو كترد علي

عقبة ما طلبو صديقو منون تحين فرصة لقاء لقي فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كأعلن 
ارتداده عن اإلسبلـن كبالع في كجهون فارتدت البالقة شظية إلى كجهو أحرقت طرفان من كجهو  

ف اهلل عز ىذا ىو الذم حدثن كىو الذم ركاه علماء السيرة كأصحاب النػزكؿن كإليكم تعليع بيا
ٍيًو يػىقيوؿي يىا لىٍيتىًني ات خىٍذتي  كجل على ىذا الذم حدثن يقوؿ اهلل تعالىهلل}كىيػىٍوـى يػىعىضُّ الظ اًلمي عىلىى يىدى

ًليبلنن لىقىٍد أىضىل ًني عىًن الذٍٍّكًر بػىٍعدى إً  اءىًني ٍذ جى مىعى الر سيوًؿ سىًبيبلنن  يىا كىيٍػلىتىى لىٍيتىًني لىٍم أىت ًخٍذ فيبلنان خى
[  عباد اهللن ما أكثر الذين يخلفوف اليـو  ِٗ-ِٕ/ِٓكىكىافى الش ٍيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف خىذيكالن{ ]الفرقافهلل

كبلًّ من عقبة بن أبي معي  كأيبٌي بن خلفن ما أكثر ىؤالء الضالين كالميضٌلينن كحديث البارم 
مناسبة أف تنػزؿ ىذه اايات سبحانو كتعالى في بيانو ليس عن ىذين الشخالين اللذين اقتضت ال

عنهمان كإنما تعني ااية كل من سار على نهج أيبٌي بن خلفن فلم يكتف بالضبلؿ الذم يتالف 
بون بل أصر  على أف يضل ااخرين أيضانن إف كبلـ اهلل سبحانو كتعالى يشمل كل من ذاؽ لذة 

افن ثم استبدؿ بهذه النشوة القرب من اهلل تعالىن كذاؽ نشوة التوبة كالعودة إلى حظيرة اإليم
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كبهذه اللذة الرجوع إلى الضبلؿ كالكفر  كم ككم من قرين صد  قرينو عن الهداية بعد أف كصلت 
إليون صد  قرينو عن الوقوؼ بين يدم اهلل سبحانو كتعالىن صده عن لذة المناجاة هلل عز كجلن 

لى في الخلواتن حيل بينو كبين صده عن السجود في األسحارن صده عن مناجاة اهلل سبحانو كتعا
تلك اللذة التي كم ككم تقل ب فيهان ما أكثر الذين ذىبوا ضحية الخلة الفاسدة كصدؽ اهلل 

ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديكٌّ ًإال  اٍلميت ًقينى{ ]الزخرؼهلل [ن كعن ىؤالء كعما ٕٔ/ّْالقائلهلل}اأٍلىًخبل 
تي تأكل قلوبهم يقوؿ اهلل عز كجلهلل}يػىٍوـى ييٍكشىفي عىٍن سىاؽو كىييٍدعىٍوفى يحيع بهم غدانن كعن الندامة ال

انيوا ييٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيودً  كىىيٍم  ًإلىى السُّجيوًد فىبل يىٍستىًطيعيوفىن خىاًشعىةن أىٍبالىاريىيٍم تػىٍرىىقيهيٍم ًذل ةه كىقىٍد كى
ل عن أناس انقادكا إلضبلؿ أخبلء أك [ن ىكذا يقوؿ اهلل عز كجِْ-ّْ/ٖٔسىاًلميوفى{ ]القلمهلل

أصدقاء أك قادة لهم في دار الدنيان فانقطعوا عن السجود هلل بعد أف ذاقوا لذتون انقطعوا عن 
الوقوؼ بين يدم اهلل عز كجل بعد أف ذاقوا نشوتون يـو القيامة يريد الواحد منهم أف يعود فيسجد 

ٍكشىفي عىٍن سىاؽو كىييٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيوًد فىبل ليتذكر لذة سجودهن كلكن ال يتأتى لو }يػىٍوـى يي 
انيوا ييٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيوًد كىىيٍم سىاًلميوفىن فى  ٍرًني كىمىٍن يىٍستىًطيعيوفىن خىاًشعىةن أىٍبالىاريىيٍم تػىٍرىىقيهيٍم ًذل ةه كىقىٍد كى ذى

ًديًث سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي ال  ا اٍلحى [  عباد اهللن بياف ْْ-ّْ/ٖٔيػىٍعلىميوفى{ ]القلمهللييكىذٍّبي ًبهىذى
اهلل عز كجل يالور لنا بطريقة أٌخاذة الندامة التي تفرم قلوب ىؤالء الذين كانوا في دار الدنيا إما 
ضحايا لمن أضلهمن أك كانوا ميضٌلين غير مقتنعين بضبلالتهم الشخالية ألنفسهمن يالور البياف 

يػىٍوـى تػيقىل بي كيجيوىيهيٍم ًفي الن اًر يػىقيوليوفى يىا لىٍيتػىنىا أىطىٍعنىا الل وى كىأىطىٍعنىا اإللهي الندامة التي تحيع بهم }
اًب الر سيوالن كىقىاليوا رىبػ نىا ًإن ا أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا الس ًبيبلن رىبػ نىا  تًًهٍم ًضٍعفىيٍ  ًن ًمنى اٍلعىذى

هيٍم لى  ًبيران{ ]األحزابهللكىاٍلعىنػٍ [.أرأيتم إلى ىذه الالورة يا عباد اهلل؟! أرأيتم إلى ٖٔ-ٔٔ/ٍّّعنان كى
صورة العذاب الذم ييعاقىبي بو ىؤالء الذين استجابوا لئلضبلؿن كالذين أصركا بدكرىم على 

هيٍم ًفي الن اًر يػىقيوليوفى يىا اإلضبلؿ}يػىٍوـى تػيقىل بي كيجيوىيهيٍم ًفي الن اًر{ صورة تأملوىا }يػىٍوـى تػيقىل بي كيجيوىي 
ا الس ًبيبل{ كيحكن ىل لىٍيتػىنىا أىطىٍعنىا الل وى كىأىطىٍعنىا الر سيوالن كىقىاليوا رىبػ نىا ًإن ا أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونى 

كن إليو لك سيد غير ربك؟! كيحكن ىل لك كبير ينعم عليكن يرأؼ بكن يحنو عليكن بيده حيات
ماليرؾ غير كاحد ال ثاني لو؟! كيف تنسى من بيده أمرؾ؟! كيف تنسى من إليو ماليرؾن ثم تتخذ 
من دكنو سيدان أك كبيران؟! كلكن ىكذا تاىوا في دار الدنيان كىكذا أخذت الندامة تفرم قلوبهمن 

أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا إف الندامة ىي التي تنطع على ألسنتهم بهذا الكبلـ }كىقىاليوا رىبػ نىا ًإن ا 
الس ًبيبل{ صور كليست صورة من الندامة التي يبرزىا أمامنا بياف اهلل عز كجلن كإف الفرصة ال تزاؿ 
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سانحةن كإف الدىر ال يزاؿ في المرحلة األكلىن مرحلة الحياة الدنيان مرحلة التكليفن الفرصة 
لتائبين بعد ضبلؿ  عباد اهللن لقد استعرضت ألواف العقاب التي أعدىا سانحة لآليبين بعد شركدن ل

ربنا سبحانو كتعالى للمستكبرينن التي أعدىا اهلل سبحانو كتعالى ال للضالين بل للذين أصركا على 
أف ييًضلُّوا ااخرينن فما كجدت عقابان ادخره اهلل عز كجل للعاتين كالطغاة من عباده أشد من 

أعده لمن أصركا على أف ييًضلُّوا عباد اهللن لم أجد عقابان في بياف اهلل عز كجل أشد العقاب الذم 
من العقاب الذم بيػ نىوي لنا كتاب اهلل عز كجلن كأعده لمن كقف في طريع السالكين إلى اهللن لمن 

رةن كقف في طريع الممارسين إف لعبادتهم أك لعبوديتهم هلل سبحانو كتعالىن تأملوا في ىذه الالو 
هىىن عىٍبدان ًإذىا صىل ىن أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى عىلىى اٍلهيدىلن  كإنها لواحدة من الالور الكثيرة }أىرىأىٍيتى ال ًذم يػىنػٍ

ٍسفىعان بًالن اًصيىًةن ًو لىنى أىٍك أىمىرى بًالتػ ٍقوىلن أىرىأىٍيتى ًإٍف كىذ بى كىتػىوىل ىن أىلىٍم يػىٍعلىٍم بًأىف  الل وى يػىرىلن كىبل  لىًئٍن لىٍم يػىٍنتى 
اًطئىةون فػىٍليىٍدعي نىاًديىوين سىنىٍدعي الز بىانًيىةىن كىبل  ال تيًطٍعوي كىاٍسجيٍد كىاقٍػتىًرٍب{ ]العل اًذبىةو خى -ٗ/ٔٗعهللنىاًصيىةو كى

[  سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إال اهللن كاهلل أكبرن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إال ُٗ
كاهلل أكبرن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إال اهللن كاهلل أكبرن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال  اهللن

من بطلها في دار الدنيان إنو أبو جهلن  -يا عباد اهلل  -إلو إال اهللن كاهلل أكبرن صورة تأملوىا 
بيت أف يدؽ عنقو كقف أماـ محمد صلى اهلل عليو كسلم يهدده إف ىو ر ه مرة أخرل ياللي في ال

هىىن عىٍبدان ًإذىا صىل ىن أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى  بقدمون جاء بياف اهلل عز كجل يخاطبو بلطف }أىرىأىٍيتى ال ًذم يػىنػٍ
عىلىى اٍلهيدىل{ لعل ىذا الذم يالٌلي يسير على طريع الحعن لعلو يسير إلى طريع الهدايةن لعلو 

؟ }أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى عىلىى اٍلهيدىلن أىٍك أىمىرى بًالتػ ٍقوىلن أىرىأىٍيتى ًإٍف  يتعامل من اإلنسانية المثلىن لماذا تمنعو
كىذ بى كىتػىوىل ىن أىلىٍم يػىٍعلىٍم بًأىف  الل وى يػىرىل{ لكن الرجل مارس طغيانون كعاد فهدده قائبلنهلل لئن رأيت 

ز كجل يقوؿهلل }كىبل  لىًئٍن لىٍم محمدان ياللي بعد اليـو في البيت الحراـ ألقتلنون فجاء بياف اهلل ع
ًصيىةو  يػىٍنتىًو لىنىٍسفىعان بًالن اًصيىًة{ لنسحبنو من ناصيتو إلى النار }كىبل  لىًئٍن لىٍم يػىٍنتىًو لىنىٍسفىعان بًالن اًصيىًةن نىا

اًطئىةو{ ىد دى بدعوة ناديو قاؿهلل }فػىٍليىٍدعي نىاًديىوين سىنىٍدعي الز بىانًيىةىن اًذبىةو خى كىبل  ال تيًطٍعوي كىاٍسجيٍد كىاقٍػتىًرٍب{     كى
صورة يضعنا بياف اهلل أمامهان أك يضعها بياف اهلل أمامنان كالفرصة سانحة لكي نعلم أف كلينا كاحد 
ىو اهللن كبيرنا كاحد ىو اهللن موالنا كاحد ىو اهلل سبحانو كتعالى }الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  

اًفرًي نحن  -يا عباد اهلل  -[  لسنا يتامى في جنبات األرض ُُ/ْٕنى ال مىٍولىى لىهيٍم{ ]محمدهللاٍلكى
منسوبوف إلى اهللن نحن عبيدهن ىو كلينان كليس بعد كالية اهلل لنا من سيد كال كبيرن ال يمكن إال 

ن أف نطيع سيدنا األكحدن كبيرنا األكحدن جل جبللو سبحانو كتعالىن الفرصة ال تزاؿ سانحة
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كالالور التي تتكرر في كتاب اهلل عز كجل تنطع قائلةهلل إياكم أف تضيعوا الفرصةن إياكمن ليفترض  
كل كاحد منكم أنو ارتحل عبر بوابة الموت إلى الحياة ااخرةن ككقف في عرصات القيامةن ليتخذ 

أيان شاءن  الموقف اافن ليتخذ الموقف الذم يعلم يقينان أنو لن يزجو في ندـن كليكن ىذا الموقف
المهم أف تعلم يقينان أف الموقف الذم تتخذه ااف لن يزجك في الندـن كلن يحرؽ فؤادؾ ندامة 
كأسىن عندما تقف في عرصات القيامة بين يدم اهلل سبحانو كتعالىن حاذر الندامةن ثم اسلك في 

ءي{ن من ىو ىذه الدنيا الطريع الذم تشاءن ىذا ما يقولو لنا بياف اهلل سبحانو كتعالى }اأٍلى  ًخبل 
خليلك في ىذه الدنيا يا عبد اهلل؟ خليلك الذم يأخذ بيدؾ إلى اهلل فيكرمكما اهلل عز كجل بحبو 
بعد أف يكرمكما اهلل سبحانو كتعالى بجزاءهن المتحابٌين في  على سرر من نور يـو القيامة"ن "كجبت 

لذم يدلُّك على اهللن إياؾ أف تتخذ محبتي للمتحابين فٌي"ن ىذا ىو خليلك يا أخين خليلك ذاؾ ا
من شيطاف من شياطين اإلنس خليبلن لكن إياؾ أف تتخذ من شيطاف من شياطين اإلنس صديقان 
لكن فيزجك يـو القيامة في ضبلؿن ثم يزجكما ىذا الضبلؿ معان في ندامةن كصدؽ اهلل عز كجل 

كىافى ًفي ضىبلؿو بىًعيدون قىاؿى ال تىٍختىاًلميوا لىدىم  كىقىٍد قىد ٍمتي   القائلهلل}قىاؿى قىرًينيوي رىبػ نىا مىا أىٍطغىٍيتيوي كىلىًكنٍ 
ـو لًٍلعىًبيًد{ ]ٌؽهلل أقوؿ قولي ىذان   ِٗ-ِٕ/ًَٓإلىٍيكيٍم بًاٍلوىًعيًدن مىا يػيبىد ؿي اٍلقىٍوؿي لىدىم  كىمىا أىنىا ًبظىبل 

 كأستغفر اهلل العظيم"
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 ثٛاثخ اٌّٛد

 

د هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

رسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صٌل كسلم كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  تعالوا أحدثكم اليـو في موضوع 

كثيره من الناس بذكرهن بل يستوحشوف ممن يحدثونهم عنون إنو الموت الذم قضى بو   يستوحش
 -يا عباد اهلل-اهلل سبحانو كتعالى على عباده جميعانن بل قضى بو على سائر األحياء  كالموت 

بالنسبة لمن ذىكىرىه كعرؼ معناه ىو الذم يػيقىلٍّمي مخالب البغي في الحياةن كتذٌكر الموت مع معرفة 
حقيقتو ىو الذم يحطم أنياب الظلم كالطغياف في الكوفن كتذٌكر الموت مع معرفة حقيقتو ىو 
الذم يجتث شأفة الفساد بكل أنواعو من المجتمعن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

أم من -القائلهلل أكثركا من ذكر ىاذـ اللذات كمفرؽ الجماعاتن فلنو ما ذيًكرى في كثير 
إال كثػ رىه". لذا تعالوا أحدثكم عن  -أم من الطاعات-للو كما ذيًكرى في قليل إال ق -المعاصي

الموت الذم يشمئٌز من الحديث عنو السكارل الذين يتطوحوف بين عوامل األىواء كالشهوات 
المتنوعةن تعالوا أحدثكم عن الموت الذم يفر ىؤالء من الحديث عنو فرار طير النعاـ من الحقيقة 

تراىان يفركف من الحديث عن الموت كبياف اهلل سبحانو كتعالى يبلحقهم قائبلنهلل }قيٍل  الراىنة التي
[ن يفركف من الحديث عن الموت ٖ/ًِٔإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم تىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًلن وي ميبلًقيكيٍم{]الجمعةهلل

ئبلنهلل }أىيٍػنىمىا كيشمئزكف بل يستوحشوف ممن يحدثهم عنون كبياف اهلل سبحانو كتعالى يبلحقهم قا
[  كلكن ما الموت يا عباد اهلل؟ ٖٕ/ْتىكيونيوا ييٍدرًٍككيمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كيٍنتيٍم ًفي بػيريكجو ميشىي دىةو{]النساءهلل

ىل الموت عدـه كما يتالور كثير من الناس؟ كإنها لعدكل سرت إلينا من المجتمعات الغربيةن كمن 
همن يتالٌوركف أف الموت عدـهن كمن ثم يقوؿ أحدىمهلل األفكار الخرافية التي توٌضعت في رؤكس

حيًكمى على فبلف باإلعداـن كلقد سرت ىذه اللوثة كىذا الوىم الخرافي إلى كثير من الناس 
كإنما الموت المرحلة الثالثة  -يا عباد اهلل-المسلمين في عالمنا اإلسبلمين الموت ليس عدمان 

منهاج رحلة اإلنساف إلى اهلل سبحانو كتعالىن  من مراحل أربعة جعل اهلل عز كجل مجموعها
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المرحلة األكلى تتمٌثل في حياة األجنةن حياة األرحاـن كالمرحلة الثانية تتمٌثل في الحياة الدنيا التي 
ن كالمرحلة الثالثة تتمٌثل في الحياة البرزخية التي ننتقل إليها عبر بوابة الموتن أما  نعيشها اليـو

المرحلة التي تبدأ بالوقوؼ بين يدم رب العالمين سبحانو كتعالى  الموت إذان  المرحلة الرابعة فهي
يا -ليس عدمانن بل أقوؿ لكم حقيقة علمية قبل أف تكوف حقيقة دينيةن اإلنساف ثنائي التركيب 

سواء كاف يتقلب في حياتو الدنيا ىذهن أك كاف قد انتقل إلى حياتو البرزخية ااتيةن ىو  -عباد اهلل
كلٍّ ثنائي التركيبن مركب من جسد كركحن أما اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا فتكوف ركحو على  

محبوسة لحساب جسدهن ال تستطيع الركح أف تتحرؾ إال بمقدار ما أكتيو الجسد من القوةن فلذا 
ارتحل اإلنساف إلى المرحلة الثالثةن كدخل في مرحلة الحياة البرزخيةن انقلب األمرن فأصب  

د ىو التابع للركحن تنطلع الركح بعيدة عن الجسدن كلكن كما تنطلع الشمس بعيدة عن الجس
األرضن ىي بعيدة عن األرض في ذاتهان كلكنها متاللة باألرض عبر أشعتهان الركح تكوف كذلك 
أيضانن تنفك عن الجسد الذم امتد في قبرهن كلكنها تسي  في العالم الذم تشاءن كأشعة ىذه 

بالجسدن كمن ثم يتهٌيأ الجسد للنعيم إف كاف من أىل النعيمن كيتهٌيأ للعذاب إف  الركح موصولة 
كاف من أىل العذابن ألم يقل اهلل عز كجل عن ذلك الذم أعلن إيمانون كأخبرنا البارم عنو في 
ن ةى سورة )يس( أنو قتلن فماذا قاؿ بعد أف قيًتلى طبقان لما أخبرنا اهلل عز كجل بو؟ }ًقيلى اٍدخيًل اٍلجى 

[ن ىل ِٕ-ِٔ/ّٔقىاؿى يىا لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلىميوفىن ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجىعىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{ ]يٌػسهلل
قاؿ ذلك في يـو القيامة؟ الن إذ لو كاف ذلك القوؿ في يـو القيامة الجتمع الناس كلهمن كلكنو 

ًمي يػىٍعلىميوفىن ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجىعىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{. قالها في الحياة البرزخية }قىاؿى يىا لىٍيتى قػىوٍ 
كانظركا إلى بياف اهلل عز كجل إذ يتحدث عمن يعذبوف في الحياة البرزخية كمنهم  ؿ فرعوفهلل 

هىا غيديٌكان كىعىًشٌيان كىيػىٍوـى تػىقيوـي الس اعىةي أىٍدًخليوا  ؿى فً  اًب{ ثم قاؿهلل }الن اري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍ ٍرعىٍوفى أىشىد  اٍلعىذى
يا -[  إذان الموت ليس عدمان ْٔ/َْ}كىيػىٍوـى تػىقيوـي الس اعىةي أىٍدًخليوا  ؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىد  اٍلعىذىاًب{]غافرهلل

حسنان ىل الموت ماليبة؟ كذلكم الموت ليس ماليبة بالنسبة لمن ماتن كإنما ىو  -عباد اهلل
يتن بالنسبة ألىلون زكجون أكالدهن ذكم رحمون كتتمٌثل ماليبتهم في ماليبة بالنسبة ألقراف الم

كحشة االبتعاد عن قريبهمن تمٌثل الماليبة في الحاجز الذم أيٍسًدؿى بينهم كبينون كانوا يستأنسوف 
بالقرب منون كإذا ىو اليـو بعيده عنهم ال يركنون أما المىٍيت فهو الذم يضع في معنى موتو ما يشاءن 

ي دنياه التي يعيشها ىنا يضع في الموت إما معنى العرس إف شاءن أك يضع في موتو معنى المىٍيت ف
الماليبة الفادحة إف شاءن فلف ىو كضع الموت نالب عينيون كاستعد لون كاصطبغ بالبغة العبودية 
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هلل سبحانو كتعالىن كجعل من ذكر الموت كابحانن فهو يسير في المنػزلقات  منان مطمئنان معتمدان 
لى كاب  الموت أال يجعلو يقع في ىذا المنػزلع على أيٍـّ رأسون ىذا الذم  من باهللن كتىذىك رى ع

الموتى غدكان كركاحانن كاستعد لون فلف الموت سيأتيو عرسان كال كاألعراسن أما ذاؾ الذم كضع 
ىو الموت كراء ظهرهن كاتخذه منسيان من بالو كفكرهن كأخذ يستوحش ممن يحدثو عن الموت ك 

 يله إليون فلنعلم أف ىذا اإلنساف يضع في الموت معنى الماليبةن فلذا جاءه الموت رأل الماليبة 
الفادحة التي تأخذ منو بالخناؽن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم القائل فيما اتفع عليو 

لقاءهن كإف  الشيخاف من حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنهاهلل "إذا أحب العبد لقاء اهلل أحب اهلل 
كره العبد لقاء اهلل كره اهلل لقاءه"ن قالت عائشةهلل أذلك الموت يا رسوؿ اهلل؟ فكلنا يكره الموتن 
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل "ليس كذاؾن كلكن المؤمن إذا دنا موتو بيشٍّرى بلقاء اهلل عز 

الفاجر فلذا دنا منو الموت بيشٍّرى  كجلن فلم يكن أمامو شيء أحب إليو من لقاء اهللن كأما الكافر أك
بسخ  اهلل سبحانو كتعالىن فلم يكن شيء أمامو أبغضى إليو من لقاء اهلل عز كجل". كلكنو  يله 
إلى ىذا اللقاء  عباد اهللن أنا أسأؿ نفسي كأسأؿ كل كاحد منكمهلل لماذا يجعل الواحد منا نفسو 

الحمع كالغفلةن كالثاني ذك باليرة ككعي؟  في مثابة رجلين اثنينهلل أحدىما أحمع قد استغرؽ في
لماذا نحاكؿ أف نجعل من أنفسنا مثاالن لذلك األحمع؟ أعرفتم قالة ىذين االثنينن كقد ذكرت 
ذلك مرة كأنا أقوؿ لكمهلل أضع ىذا المثاؿ دائمان نالب عينين رجل استأجر داران بعقد يمتد أجلو 

لتي استأجرىان لما دخل الدار كىي مفركشةن عشر سنواتن كلو دار خىرًبة على مقربة من الدار ا
كفي زكاياىا كل أسباب النعيم كالمتعة كما لذ  كطاب انح  في ىذا النعيم كىذه المتعة كنسي داره 
الخربة التي تحتاج إلى ترميم كتجديدن كنسي كراح ينح  في ىذه الدار كنعيمها ناسيان أنو راحل 

شر أقبل صاحب الدار يطلب منو الخركج ألف أجل عنها عما قريبن كلما انتهت السنوات الع
العقد قد انتهى تذكر دارهن التفت إليها كإذا بها ككأنها تقوؿ لوهلل أنا  سفةن لست مهيئة لك ق ن 
خرج إلى العراءن أما ذاؾ ااخر ذك الباليرةن ذاؾ الذم استأجر الدار لعشرة أعواـن فقد كضع 

ـ ساعتين أك ثبلث ساعات ليتعهد خربتون كليرممهان منهاجان معينان في حياتون يذىب في كل يو 
كليجددىا على عينيو ككما يشاءن ما إف انتهت السنوات العشر كجاء الرجل يطالبو بالخركج من 
داره حتى كانت داره كأنها العركس تقوؿ لوهلل ىا أنا قد تهيأت لك. عباد اهلل أنا أسأؿ نفسي 

استأجر داران إلى أجل كلو دار خربة يملك أف  كأسألكمهلل ىل من فرؽ بين ىذا اإلنساف الذم
يتركها كيملك أف يجددىان كبين كاقعنا المعاش في حياتنا التي سنرحل عنها عما قريب؟ ال كاهلل 
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ليس ىنالك من فرؽ  عباد اهلل أنا أسأؿ نفسي كأسألكمهلل لو أف كاحدان من ىؤالء الذين يستهينوف 
ت كأركاف اإلسبلـ من صبلة كنسك كصدقة كنحو ذلكن بحرمات اهلل تعالىن كيستهينوف بالعبادا

أيٍخًبرى أف الموت قادـ إليو بعد عشرة أياـن كصد ؽى ىذا الخبر الذم كفد إليو كىو مؤمن باهلل 
إجماالنن ماذا يالنع؟ أال يقلع عن غيٍّو؟ أال يقلع عن موقفو ضد كتاب اهلل كضد دين اهلل عز كجل؟ 

ليستدرؾ تقاليره؟ حسنان من منا يضمن أنو سيعيش بعد عشرة  أال يؤكب كيتوب إلى اهلل تعالى
أياـ؟ لعلكم تفاجؤكف بأف ىذا الذم يقف أمامكم خطيبان قد رحل إلى اهلل بعد أقل من عشرة أياـن 
إذان تعالوا نجدد العهد مع اهللن تعالوا نجدد التوبة إلى اهللن أقوؿ ىذا لمن يراني كلمن يسمعنين 

هلل سواء استكبرنا على اهلل أـ أد يٍػنىا حقوؽ اهلل عز كجلن نحن راحلوف إلى أيها الناس نحن عبيد 
ٌدان{ اهلل عبيدان }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عى 

الخربة؟ لماذا ال نجدد الدار؟ حتى  [ لماذا ال نتهيأ للرحيل؟ لماذا ال نرممْٗ-ّٗ/ُٗ]مريمهلل
إذا جاء ملك الموت يطلب منا الرحيل رأينا دارنا قد تهيأت لنان كرأينا أف الموت قد أصب  عرسان 
لنا  أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعلني كإياكم ممن غنموا ىذه الحياة الدنيا لزراعة تلك الحياة 

 ستغفر اهلل العظيم"التي نحن مقبلوف إليهان أقوؿ قولي ىذان كأ
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 فٟ مووٜ اإلٍواء ٚاٌّؼواط

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 قول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بت

بعد يومين سيحتفل العالم العربي كاإلسبلمي بذكرل اإلسراء كالمعراج على كلٍّ من المستويين 
الرسمي كالشعبي كالبد أف نقوؿ كلمة في ىذه الساعة المباركة من ىذا اليـو األغر في ىذا الشهر 

جل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو المبارؾ عن ىذه المكرمة التي أكـر اهلل عز ك 
كسلمن كلكنا لن نجن  إلى الحديث عن قالة ىذه المكرمة كما يفعل البعض كلن نخوض في 

الحديث عن تاريخها كالخبلؼ الذم كقع في ذلك كلن نتحدث عن األدلة التي تقطع كتجـز بأنها  
من األرض إلى السموات العبل كانت رحلة بكل من الجسد كالركح من األرض إلى األرض ثم 

فلقد غدا ىذا الكبلـ كبلمان تقليديان مكركران معادان كبوسع كل من شاء أف يعود إلى ىذه المعاني 
ااكاديمية العلمية في أم مرجع من المراجع كفي أم مالدر من مالادر السنة كلكن الذم ينبغي 

و أف حديثنا عن ىذه المكرمة التي أف ألفت نظرم كأنظاركم إليو في الحديث عن ىذه المناسبة ى
ينبغي أف يتضمن شيئان كاحدان ال ثاني لو إف كنا صادقين في  rأكـر اهلل عز كجل بها رسولو محمدان 

االحتفاء كاالحتفاؿ بهذه الذكرل المباركةن ينبغي أف يتضمن حديثنا بيعة جديدة هلل عز كجل كمن 
لمن أف ننفذ ما انطوت عليو ىذه المكرمة التي ثم لرسولو المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كس

أكـر اهلل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم كالتي شر ؼى أمتو بها في تلك الليلة 
ذاتهان ىكذا ينبغي إف كنا صادقين أف نحتفل كنحتفي بذكرل ىذه المكرمة العظمى. ما ىي 

في تلك الليلةن ىذه المكرمة التي  rمة محمد المكرمة الثانية التي شرؼ اهلل عز كجل بها أ
اتخذت شكل تكليف كلكنها في الحقيقة ليست إال تشريفان من أجل أنواع التشريف. عندما عيًرجى 

إلى السموات العبل ككصل إلى ذلك المكاف األقدس التي تقاصرت عنو المبلئكة  rبرسوؿ اهلل 
ماذا شرفو بو كمن ثم شر ؼى أمتو؟ فرض عليو كعلى كخاطبو رب العزة خطابان مباشران ماذا قاؿ لو كب



  

 ~364 ~ 
 

أمتو خمس صلوات في اليـو كالليلة كقاؿ ىي خمس في العمل كاألداء كىي خمسوف في المثوبة 
كألمتون  rكاألجرن تلك ىي المكرمة الثانية التي ليست خاصة برسوؿ اهلل بل ىي عامة لرسوؿ اهلل 

الظاىر كىو ليس إال تشريفان من أجىلٍّ ما شر ؼى اهلل بو أمةى إنها ىذا التكليف الذم تبدل تكليفان في 
محمدو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم في الباطن. فلذا أردنا أف نحتفل بذكرل ىذه المكرمة 

فلنعلم أف ىذا االحتفاؿ لن يكوف في حساب رسوؿ اهلل كال في ميزاف القبوؿ عند اهلل إال معنى 
كمن ثم لرسولو أف نكوف على مستول ىذا الشرؼ الذم شرفنا اهلل  كاحد ىو أف نجدد البيعة هلل

عز كجل بو كأف ننهض بهذه االستضافة التي يكـر اهلل عز كجل بها أمة محمد صلى اهلل عليو 
كعلى  لو كسلم في كل يـو كليلة خمس مراتن فلف نحن جددنا البيعة هلل كلرسولو أف ننضب  كأف 

ال نضيع ىذا التكليف الذم شرفنا اهلل عز كجل بو فلنو  نعلى إلى مستول ىذا الشرؼ كأف
الحتفاؿ مقبوؿ كإف الحتفاء يرقى بنا إلى القبوؿ عند اهلل كعند رسولو. أيها اإلخوة الاللوات 

ليلة عيًرجى بو إلى السموات العبل ما ىي؟ إف ىي  rالخمس التي شر ؼ اهلل عز كجل بها أمة محمد 
لك يا أيها اإلنسافن استضافةن نعمن ليست استضافة من رئيس إال استضافة من اهلل عز كجل 

دكلةن ليست استضافة من ملك من الملوؾ الذين يمشوف على ىذه األرض كممن يرحلوف عبيدان 
هلل سبحانو كتعالى في عاقبة أمرىم كإنما ىي استضافة لك من قيـو السموات كاألرضن استضافة 

ك اإللو الذم أبدع مكو ناتو كالذم كر مىكى بما لم لك ممن خلقك فسواؾن استضافة لك من ذل
يكرٍّـ بو أحدان من مخلوقاتون فمن ذا الذم يعرض عن ىذه المكرمة يا عباد اهلل ممن  من باهلل 

كعرفون من ذا الذم يستضيفو اهلل ليقف بين يديو يخاطبو يشكو إليو  المون يضع بين يديو شكول 
يستجيبن من ذا الذم تأتيو دعوة اهلل مستضيفان لو إلى لقائو  جراحون يسألو ما يريد كقد كعد أف

ثم يعرض عنون ال يتالور عقلي ىذا أبدان يا عباد اهلل. إنساف عرؼ اهلل ك من بو كذاؽ لذة انتمائو 
بالعبودية إلى اهلل ككاف صادقان في إسبلمو كالدينونة هلل يعرض عن استضافة اهلل عز كجل لو! كىل 

لك يا ابن  دـ من الدقائع التي تقف فيها بين يدم اهلل كأنت تعلم أنو يراؾن ىنالك متعمة ألذ 
كأنت تعلم أنك تناجي من يسمعك كيراؾ كيرل دقائع مشاعرؾ! من ىذا الذم يعرض عن 

استضافة اهلل سبحانو كتعالى لو! من الذم ال يشعر منا بمثل ما كاف يشعر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل 
ذ كاف يقوؿهلل أرحنا بها يا ببلؿن أرحنا بالالبلة يا ببلؿن إذ كاف يقوؿ جيًعلىٍت عليو كعلى  لو كسلم إ

قرة عيني في الالبلة. ماذا أقوؿ يا عباد اهللن الشعور الذم يغامر اإلنساف الذم عرؼ اهلل أعلى 
شأكان كأكسع مدل من أف تستطيع اللغة التعبير عنو. أنا من أنان يستضيفني اهلل ألقف بين يديو 
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ن تلك ىي المكرمة الثانية “إياؾ نعبد كإياؾ نستعين إىدنا الالراط المستقيم”بو كأقوؿ لوهلل أخاط
إلى السموات العبل.  rالتي تحققت إلى جانب المكرمة األكلى ليلة أيٍسًرمى كعيًرجى برسوؿ اهلل 

خمسان لم أعطيات أكـر اهلل بها رسولو منها ىذه األعطية كانظركا إلى ما يقولو رسولو اهللهلل أعطيت 
يعطهن أحد من األنبياء من قبلين األعطية الثانية جيًعلى لي األرض مسجدان كطهوران فأيما رجل 

أدركتو الالبلة من أمتي في مكاف فلياللن مزية أكرمك اهلل بها يا ابن  دـن جعل لك األرض كلها 
دة هلل يمينها كشمالهان شرقها كغربها مسجدان تحت قدميكن مسجدان يستقبل جبهتك الساج

سبحانو كتعالىن نعم ىذه ىي المكرمة التي أريد أف ألفت نظرم كأنظاركم إليها بمناسبة االحتفاء 
كاالحتفاؿ بذكرل اإلسراء كالمعراج برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. أيها اإلخوة كنحن 

جددكا البيعة التي نريد أف نحتفل فعبلن بهذه المكرمة كذكراىا اذكركا ىذا العهد كال تضعيوهن 
شر فػىنىا اهلل عز كجل بهان بيعة ىذه االستضافة التي تتكرر في كل يـو كليلة خمس مراتن قولوا 

بقلوبكم قبل ألسنتكم لموالنا الواحد األحد لن نضيع ىذه المكرمة الثانية التي شرفتنا بهان لسوؼ 
نا الدعوة إلى الوقوؼ بين يديك نظل نركع كنسجد لوجهك أينما حللنا كأينما كجدنا كأينما الحقت

يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ. ثم إنها في الحقيقة بيعة أخرل بل عهد  خر ينبغي أف نذكره بيننا كبين 
حبيبنا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن إنها كصية يا عباد اهلل لم تيخى  على كرؽ كلم ينطع 

سوؿ اهلل التي طف  بها كجهو صباح االثنينن بها لساف كلكن الذم عبػ رى عن ىذه الوصية بسمات ر 
فجر االثنين عندما بدأت  الـ السكرات تتسرب إلى كيانو رفع الستر الذم بين بيتو كبين 

المسجد كإذا بأصحابو كلهم صفوفان ياللوف الفجر خلف أبي بكر الالديع رضي اهلل عنون ىذه 
ىي التي جعلتو يغالب  الـ الموتن اللوحة التي ر ىا رسوؿ اهلل كالتي كانت  خر عهده بأمتو 

تغلبت ىذه اللوحة على  الـ الموت حتى غلبتها ففاضت االبتسامة الضاحكة على كجو رسوؿ 
حتى كاد أف يػيٍفتىتىنى الناس عن الالبلة ظنان منهم بأف رسوؿ اهلل قد أىبىل  من مرضو كأنو يريد أف  rاهلل 

يدخل فياللي معهم كلكنو أشار إليهم أف أتموا صبلتكم كأرخى الستر. ارتحل رسوؿ اهلل من دنيانا 
قد أصب  كلهم ال ىذه إلى اهلل كىو يحمل ىذه اللوحة األخيرة يقوؿ لربوهلل لقد تركتهم يا موالم ك 

يعبدكف إالؾن ال يعبدكف غيرؾن تحولوا من عبادة األصناـ كاألكثافن تركتهم ركعان سجدان يتجهوف 
إليكن ال يدعوف إالؾن ال يتقربوف بالعبودية إال لك يا رب العالمين. ىذا ىو العهد األخير الذم 

الذم أنتم أبطالون العهد الذم كاالبتسامة تغالب  الـ السكراتن ىو العهد  rارتحل بو رسوؿ اهلل 
نيًسجى في خياؿ رسوؿ اهلل لالورة أمتو ككاف أصحابو نموذجان عن ىذه األمة كىم كاقفوف ركعان 
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سجدان هلل سبحانو كتعالى فيا أخي المسلمن يا أخي المسلمن يا أخي المسلم العهد العهد الذم 
العهدن إف كنتى شاردان إلى ااف عن كىو راضو يتبس من ال تضيعوا ىذا  rفارقك عليو رسوؿ اهلل 

ٍد بيعتك هلل منذ  التوجو إلى قبلة اهللن عن االستجابة لدعوة اهلل الستضافتك فتب منذ اافن جدٍّ
اافن اتجو إلى اهلل عز كجل ككن كاحدان ممن اشتركوا في رسم البسمة الالادقة على كجو رسوؿ 

عن ىذه الحياة الدنيا. أقوؿ ىذا لكل أخو في اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم ساعة ارتحالو 
اإلنسانيةن في اإلسبلـ يسمعني أينما كافن يا ىذا أنت عبد هللن ضع عبوديتك هلل على مستول 
التطبيع من حياتكن إف كنت لست عبدان فلك الحع أف تتمرد على صفة العبودية التي تبلحقك 

ضعفن كتلة ال شيءن لن ترحل إلى اهلل إال  كإف كنت تعلم أنك لن ترحل إلى اهلل إال كأنت كتلة
كأنت عبده شئت أـ أبيت فضع عبوديتك هلل موضع التنفيذن اتجو إلى اهلل بالالبلة التي يستضيفك 

ن اذكر كال تنس “إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان موقوتان ”إليها كاذكر كال تنس قولو عز كجل 
ن كم ىو حلو ىذا الكبلـ؛ أقم الالبلة لتذكرنين “ذكرمكأقم الالبلة ل”قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

عباد “. أقم الالبلة لذكرم”أقم الالبلة ألذكرؾن أقم الالبلة لكي تتعانع ذكراؾ مع ذكرام لك 
اهلل ىذه الالبلة تنهى عن الفحشاء كالمنكرن تنهى عن الفساد ككلنا ذاؾ الذم يفر من الفسادن  

لفساد فهبل التفتم إلى الدكاء الذم يالفو لنا ربنا عز كلنا نسعى سعينا لتطهير مجتمعاتنا من ا
ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه “إف الالبلة تنهى عن الفحشاء كالمنكر”كجل 

 يغفر لكم.
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 اٌجطً طالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ

 

الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل  تهب في ىذه األياـ ذكرل 
وؽ كالدفاع عن بطوالت تعتٌز بها شامنا ىذه أيما اعتزازن إنها ذكرل الثورة على اغتالاب الحق

الحعن إنها ذكرل الثورة على االحتبلؿ كالدفاع عن الحرية كالحعن إنها ذكرل الثورة على اإلباحية 
كالدعوة إلى االنضباط بالمبادئ كالقيمن ذكريات مرت بها دمشعن كمر بها شامنا كلكن التاريخ لم 

كرىان كأف نتحدث عنهان كأف يتركها تمرن خلدىا التاريخن كينبغي كفاءن منا لهذه الذكرل أف نتذ 
نستخرج العبر كالدركس منهان إنها ذكرل الثورة على االستعمار الفرنسين ذلك االستعمار الذم 
أصر  نذاؾ إال أف يػىعيد  نفسو حلقةن في سلسلة الغزكات الالليبية التي مرت كانقضتن أصر قادتها 

كاحد من جنراالت فرنسةن كقد كقف أماـ إال أف يعتبركا أنفسهم كرثةن ألكلئك الالليبيينن ألم يقل 
قبر بطل اإلسبلـ صبلح الدينن ىذا الذم يرقد إلى جانب ىذا المسجد الجامعن قاؿ كىو يركىل 
القبر بقدموهلل ىا قد عدنا يا صبلح الدينن إذان إنو يعد نفسو كاحدان من كرثة أكلئك الالليبيينن كيعد 

الليبيةن فماذا كاف جواب بطوالتنا في شامنا ذلك االستعمار حلقة في سلسلة تلك الغزكات ال
ىذهن قاـ من يقوؿهلل لئن كنتم كرثة ألكلئك الغزاة الالليبيينن فنحن كرثة لبطل اإلسبلـ صبلح 
الدين الذم طه ر الشاـ كبيت المقدس من رجس الالليبيينن قاـ يوسف العظمةن قاـ إبراىيم 

وف عن القيمن يلبوف نداء اهلل سبحانو ىنانون قاـ إخوة لكل منهما يدافعوف عن الحعن يدافع
كتعالى. كأنتم تعلموف أف يوسف العظمة قد ال أقوؿهلل قد سق  شهيدانن بل ارتقى شهيدان في ىذا 
اليـو أك في مثل ىذه األياـ  ىذا الذم كقع ما ينبغي أف يمر في كل عاـ دكف حديث عنون لقد 

اىدين الثائرين على الباطلن كالمدافعين انطول ذلك االستعمارن كأيد اهلل عز كجل اإلخوة المج
عن الحعن لكن ينبغي أف نقف أماـ ىذا الذم أعلنو االستعمار  نذاؾن أصر على أف ذلك 

االحتبلؿ إنما ىو حلقة في سلسلة الغزكات الالليبيةن إذان الثأر لم يرقد بعدين كالحقد لم تنطفئ 
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يبيين ككرثتهمن كىذا ىو الذم جعل أبطالنا جذكتو بعدين بل أصٌركا على أنهم ىم أحفاد أكلئك الالل
يقولوفهلل إذان نحن أحفاد صبلح الدينن كنحن الذين كرثنا عن صبلح الدين القيم كالدفاع عنهان 
كالمبادئ كاالستبساؿ دكنها  نعم أيها اإلخوةن تعالوا نعد إلى ينبوع المأساة عندما اتجهت فلوؿ 

أكثر من مئتي عاـ كما تعرفوفن ثم إف اهلل عز كجل  الالليبية إلى ببلدنا ىذهن بقيت ىذه الفلوؿ
قٌيض لتخليه ىذه الببلد من شاء اهلل سبحانو كتعالى أف يشٌرفو بمسؤكلية تطهير ىذه األرض من 

رجس ذلك الغزكن إنو بطل اإلسبلـ حقان صبلح الدين األيوبي. ماذا كاف يالنع؟ يسمع عن 
نا كىناؾن فينقذؼ من الشاـ إلى مالرن كيخمد الغزكات التي ييفاجىئ بها المالريوف في مالر ى

تلك الحركب ىنا كىناؾ بتوفيع من اهلل عز كجل عجيبن ثم ما يلبث أف يأتيو الخبر بأف فلوؿ 
ىذا الغزك ينتشركف في الشاـن كأف حربان أيٍلًهبىٍت جذكتها ىنان كحربان ألهبت جذكتها ىنا كىناؾ من 

د الشاـن كىكذا يذىب إلى مالر كيعود منهان يذىب ببلد الشاـن فيكر عائدان من مالر إلى ببل
إلى الشاـ كيعود منها ملبيان نداء مواله كخالقو سبحانو كتعالى  نظر فوجد أف الخبلفات مستشرية 

بين كثيرو من األمراء الذين يستظلوف بالخبلفة العباسيةن فاتجو مستعينان باهللن مستعينان بليمانو 
 عز كجلن كإخبلصو هللن اتجو إلى رأب الالدعن كجمع الشملن القومن كعلمو الغزير بدين اهلل

كسد ثغرات الخبلؼن كال يعلم كثير من الناس أف من أجلى مظاىر بطوالتو أنو قضى على تلك 
الخبلفاتن جىمىعى الشملن كىح دى القلوب قبل أف يوحد الالفوؼن كاف فاتحة انتالاراتو العظمة في 

ما نالرن أيده أيما تأييدن كأسر ثلة كبيرة من قادة أكلئك الالليبيينن طبريا كما حولهان نالره اهلل أي
فيما  -يا عباد اهلل-فعفا عمن عفان كقتل من استحع القتلن ثم إف صبلح الدين نظرن تأملوا 

أقوؿن كأنا أنقل لكم ترجمة ىذا البطل الذم يرقد إلى جانبكمن تأمل فوجد أنو بحاجة إلى جيش 
قدر الذم ينبغي أف يطمئن إلى االعتماد عليون ال بل شعر أنو بحاجة إلى ال تزداد كميتو إلى ال

جيش ىو من حيث الكيفية ذم إيماف كامل باهلل عز كجلن مالطبغ بحقيقة العبودية هللن متشبع 
بمعرفة دين اهلل عز كجلن فزرع القاىرة بالمعاىد كالمدارس العلمية اإلسبلميةن كعاد فاتجو إلى 

سيوف ىذا بالمدارس العلمية كالشرعية المختلفةن كلعلكم تجدكف اليـو كثيران الشاـن زرع سف  قا
من أطبللهان كىكذا أنشأ عشرات المعاىد كالمدارس العلمية اإلسبلمية في كل من الشاـ كمالرن  

كاف يرعاىا مباشرةن ككاف يحضر فيها  نان مدرسان ك نان متعلمانن حتى إذا استطاع أف ييكىوٍّفى من 
ه المعاىد كالدارسين فيها سدل كلحمة الجيش الذم كاف يحلم بون كنظر فوجد أنو خريجي ىذ

أماـ جيش موصوؿ العواطف باهللن موصوؿ اليقين بوعد اهللن مالطبغو بذؿ العبودية هللن اتجو بهذا 
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الجيش مٌتكبلن على كعد اهلل كنالره إلى بيت المقدسن كسرعاف ما كتب اهلل لو النالر كالتأييد  
جميعان تعلموف أف الغرب الذم كاف يسمى  نذاؾ بببلد الفرنجة عجبوا من ىذا النالر أيما كلعلكم 

عجبن كاستغربوا منو أيما استغرابن كزاد استغرابهم فتحوؿ إلى تقدير كتبجيلن ألف ىذا البطل 
اإلسبلمي كاف يستلهم سيره من تعاليم اهللن من كتاب اهلل عز كجلن فكاف يجمع بين صرامة 

التنفيذ دكف ىوادةن كبين الرأفة كالرحمة كشفافية القلبن ككاف مىثػىلىو األعلى دائمان قوؿ اهلل الحكم ك 
نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى  ا رىٍحمىةو ًمنى الل ًو لًٍنتى لىهيٍم كىلىٍو كيٍنتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الى  عز كجل لرسولوهلل }فىًبمى

ٍغًفٍر لىهيٍم كى  هيٍم كىاٍستػى شىاًكٍرىيٍم ًفي اأٍلىٍمًر{ ثم قاؿهلل }فىًلذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىك ٍل عىلىى الل ًو ًإف  الل وى فىاٍعفي عىنػٍ
[ن ككم كاف يردد ىذا الوعدن بل ىذا البياف القاطع في  ُٗٓ/ِييًحبُّ اٍلميتػىوىكًٍّلينى{] ؿ عمرافهلل 

ًإٍف يىٍخذي  ٍن ذىا ال ًذم يػىٍناليريكيٍم ًمٍن بػىٍعًدًه كىعىلىى كتاب اهلل }ًإٍف يػىٍناليرٍكيمي الل وي فىبل غىاًلبى لىكيٍم كى ٍلكيٍم فىمى
ذلك ىو صبلح الدين  -يا عباد اهلل-[  أجل َُٔ/ِالل ًو فػىٍليىتػىوىك ًل اٍلميٍؤًمنيوفى{ ] ؿ عمرافهلل

البطل اإلسبلمي الذم قيضو اهلل لتطهير ببلد الشاـ من غزك الالليبيينن ثم جاء أحفاد صبلح 
الستعمار الفرنسي أنو ليس إال حلقة في سلسلة الغزكات الالليبيةن فقاؿ ىؤالء الدين يـو أعلن ا

األحفادهلل أما نحن فنحن إذان من أحفاد بطل اإلسبلـ صبلح الدينن كأنا أعلم أف ىؤالء األحفاد 
ساركا سيرة صبلح الدينن قرأت ترجمة يوسف العظمةن قرأت ترجمة إبراىيم ىنانون كانوا يسيركف 

لعلهم كانوا ينفذكف كصيتو التي أكصى بها البنون كىا أنا أقرأ لكم فقرات منهان على نهجون ك 
محاكالن أال أغيػ رى شيئان من الكلمات التي نيًقلىٍت عن فمون يقوؿ صبلح الدين األيوبي البنوهلل 

)أكصيك بتقول اهلل تعالىن فلنها رأس كل خيرن ك مرؾ بما أمر اهلل بون فلنو سبب نجاتكن حافظ 
عباداتك كأكثر منهان كالسيما الالبلة في مواقيتهان كأكصيك بحفظ قلوب الرعية كاألمراء على 

كأرباب الدكلةن فلني ما بلغت ما بلغت إال بمداراة الناسن كال تحقد على أحدن فلف الموت ال 
يبقي على أحدن كاحذر حقوؽ ما بينك كبين الناسن فلنو ال يغفر اهلل إال برضاىمن كما بينك كبين 
اهلل يغفره اهلل بتوبتك إليو فلنو كريم(ن أجل أظنن كلعلي أعتقدن أف ىؤالء الذين أعلنوا باألمس 
لبلستعمار الفرنسي الذم عد نفسو حلقة في سلسلة الحركب أك الغزكات الالليبية قالواهلل إذان 
م فنحن أحفاد بطل اإلسبلـ صبلح الدينن ساركا سيرة صبلح الدينن استلهموا النالر من موالى
األجلن بعد أف التزموا بأكامره كابتعدكا عن نواىيو  أما صبلح الدين فكيف قضى نحبو؟ لم يقع 
صريعان في حرب من الحركبن بل أعاد سيرة خالد بن الوليدن ذاؾ الذم قاؿ كىو يتقلب على 

فراش المرضهلل ما من كقعة من المواقع إال شهدتهان كما من شبر في جسمي إال كىو محل لطعنة 
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ف أك ضربة برم ن كمع ذلك فها أنا ذا أموت على فرشي حتف أنفي كما يموت البعيرن فبل بسي
نامت أعين الجبناء. ىكذا توفي صبلح الدين األيوبي بعد أف أكصى بهذه الوصية المقتضبةن قاؿهلل 
أكصيكم بأف تدفنوا سيفي الذم جاىدت فيو معي في قبرمن فلعلو يكوف يـو القيامة خير شاىد 

ي  في ذكرل يوسف العظمة التي ما ينبغي أف تمر دكف حديث عنهان كدكف اقتطاؼ كشفيع ل
للعبرة منها من موقفو كمن موقف إخوانون كفي ذكرل ىذه الحلقة التي تعود بنا إلى الغزكات 

الالليبية كالبطل الذم قيضو اهلل عز كجل لتطهير شامنا ىذه من رجس تلك الغزكات ينبغي أف 
من ذلكن إلى جانب ىذه الدركس ينبغي أف نتالف بالوفاءن كأف يتمثل الوفاء نأخذ دركسان كثيرة 

فينان الوفاء لهذا الذم يرقد إلى جانبنان ىذا الذم قيضو اهلل لتطهير الشاـ من رجس الالليبيين 
ىل أعطيناه حقو؟! ىل أقمنا متحفان ينطع بآثاره كيتحدث عن تاريخون ىل فعلنا ذلك؟! ىل كضعنا 

مات على الجدراف ندرسها صباح مساءن كنلقنها ألطفالنا لكي نرث البطولة كابران عن  تاريخو في كل
كابر؟  أسأؿ اهلل العلي القدير أف يرزقنا نعمة الوفاءن كأف يكرمنا بمثل ما أكـر بو أكلئك األبطاؿن 

لنالر  حتى نسير سيرتهمن كحتى نجعل من اتالالنا باهلل يقينان في العقلن ككجدانان في القلبن ثمنان 
 اهلل عز كجل لنان أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيم
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 اٌٍَُّ ٠ؾزبؽ ٌل٠ٕٗ
 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف المسلم أحد رجلينن فلما أف يكوف اإلسبلـ الذم ىيمن يقينان على عقلو كفكره تحوؿ عاطفة 
من الحب كالمهابة كالتعظيم هلل إلى قلبو كإما أف يكوف من ذلك الفريع الذم احتيًبسى اإليماف 

ي في طوايا فكره كبقي قلبو الذم ىو مكمن العواطف نهبان لحب الشهوات كاألىواء كاليقين العقل
كالرغائب كلؤلغيار جملة. فأما الرجل األكؿ الذم انتقل اليقين اإليماني من داخل عقلو فكران 

كاعتقادان كىيمن على قلبو حبان كتعظيمان كمهابةن فالشأف فيو أف يكوف دائم الخوؼ كالوجل من اهلل 
شأف فيو أف يكوف قلبو نابضان دائمان بمحبة اهلل كأف يكوف كثير االشتياؽ إلى اهلل عز كجل كمن كال

ثم فلنو كلما الح لو ما يمكن أف يكوف سبيبلن لمزيد قربو من اهلل أك يكوف سبيبلن لالف  اهلل عز 
أك ضعيفان  كجل عنو سعى إلى ىذا السبيل كاتخذه غير مباؿو بأف يكوف ىذا السبيل حديثان صحيحان 

أك حسنانن أليس ىذا الذم ر ه يدخل في فضائل األعماؿ الثابتة ثبوتان يقينيان بكتاب اهلل كسنة 
رسولو بما ال يدع مجاالن للشك إذان فبل عليو أف يكوف ىذا السبيل الذم الح لو حديثان ضعيفان أك 

من مواله كخالقو أف  ربما منكران أك ربما حسنانن شأف اإلنساف المحب أف يحتاطن شأف الخائف
يكوف كثير االحتياط هلل سبحانو كتعالى. ىذه الحقيقة التي أقولها لكم تتجسد كاضحة في فضائل 
ىذا الشهر المبارؾن شهر شعبافن فقد كردت أحاديث صحيحة في فضل ىذا الشهر عمومان كفي 

كلكن المحتاط ال فضل اإلقباؿ عليو بالعبادات المختلفة ككردت أحاديث ضعيفة أيضان في فضلو 
يبالي كال ينظر ألنو يعيش في ىمٍّ من اليـو الذم سيقف فيو بين يدم اهلل كألنو يشعر دائمان بأنو 
مقالر كبأف عليو أف يبحث يمينان كشماالن عن أم كسيلة يتفادل بها تقاليره. كرد فيما اتفع عليو 

يظن الالحابة الالحابة أنو  كاف يفطر حتى  rالشيخاف من حديث عائشة رضي اهلل تعالى عنها أنو 
لن يالـو كيالـو كيستمر صائمان حتى ييظىنُّ لن يفطر كما ريًؤمى في شهر أكثر منو صيامان منو في 
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شهر شعباف كلقد سيًئلى عن ذلك فقاؿهلل ذلك شهر يغفل عنو الناس بين رجب كرمضاف كىو شهر 
كأنا صائمن الحديث متفع عليو كىو تػيٍرفىعي فيو األعماؿ إلى اهلل فأحب أف يرفع عملي فيو إلى اهلل 

يعبر عن فضيلة ىذا الشهر من أكلو إلى  خره. كيركم البيهقي من حديث عائشة رضي اهلل عنها 
قاؿهلل أتاني جبريل فقاؿ ىذه ليلة النالف من شعباف يعتع اهلل عز كجل فيها من الناس  rأيضان أنو 

أم يعتع اهلل عز كجل عددان ال يحالى  بقدر شعر غنم بني كلبن أم قبيلة اسمها قبيلة بني كلبن
في ىذه الليلة من النارن ال يطلع اهلل عز كجل فيها على مشرؾو كال مشاحنو كال قاطع رحم كال 
مسبل كال مدمن خمرن كالحديث ربما كاف صحيحان أك ضعيفان إلى  خر ما ىنالك كال أريد أف 

يضان عن عائشة رضي اهلل عنها أنها أدخل في ىذا الفن الذم لست بالدده ااف. كركل البيهقي أ
ليلة فاللى فسجد كأطاؿ السجود حتى ظننت أنو قد قيًبضى فقمت إليو  rقالتهلل قاـ رسوؿ اهلل 

كحرٍكتي إصبعو أم إصبع قدمو فتحرؾ فرجعت كسمعتو يقوؿهلل اهلل إني أعوذ بعفوؾ من عقوبتك 
ما انتهى من صبلتو قاؿ ليهلل كأعوذ بك منك ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن فل

يا عائشة أظننًت أف النبي قد خاس بك قلت ال يا رسوؿ اهلل كلكني خشيت أنك قد قيًبٌضتى 
فقاؿهلل أتدرين أم ليلة ىذه قلت اهلل كرسولو أعلم قاؿهلل إنها ليلة النالف من شعباف يطلع اهلل فيها 

فأعطيون أال ىل من داعو  على عباده فيقوؿ أال ىل من مستغفر فأغفر لون أال ىل من سائل
فأستجيب لو كيترؾ أىل الشحناء كاألحقاد كما ىم. الحديث مرسلن نعم كيقوؿ البيهقي ىو من 
مراسيل العبلء بن الحارث كىو من المراسيل الجيدة كلكني أفترض أنو حديث ضعيف. المؤمن 

كالمهابة هلل عز  الذم تحوؿ اإليماف العقبلني في رأسو إلى عاطفة من الحب مهتاجة كالتعظيم
كجل كيف يكوف شأنو؟ أال يكوف محتاطان لدينو؟ أال يكوف متحوطان باحثان عن أم سبيل يمكن أف 
يجد فيها الالف  عن ذنوبو من اهلل سبحانو كتعالى؟ الالـو عبادة من العبادات التي يػيتػىقىر بي بها 

ت المندكبة لنا كالمفركضة على إلى اهلل في أم يـو كاف كفي أم شهر كافن كقياـ الليل من العبادا
كلنفرض أف الحديث ضعيف بل ىنالك حديث  خر تم االتفاؽ على ضعفوهلل إذا   rرسوؿ اهلل 

كانت ليلة النالف من شعباف فقوموا ليلها كصوموا نهارىا كلكني إنساف أخاؼ من موالم كأشعر 
لتائهين الذين بتقاليرم كسمعت أف اهلل عز كجل يطلع في ىذه الليلة على عباده العالاة ا

يتعرضوف لمغفرة اهلل عز كجل كعفوه فيتوب عليهم كيالف  عنهم أال أحتاط يا عباد اهلل؟! قيل لي 
ىذا الحديث ضعيف أترؾ ىذا الكبلـ للذين يبحثوف عنو في المجالس األكاديمية العلمية 
أف  كأحاكؿ أف أتمسك بهذا الحديث الضعيف ألف الحرقة تدعوني إلى أف أحتاط كأنا أعلم
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الالبلة عبادةن الالبلة خير مشركع فأكثر منها أك أقلن الالـو قربة كالالـو جنة كقياـ الليل كما 
أدراؾ ما قياـ الليلن ىل يالبر على قياـ الليل إال من غيًرسىٍت في أفئدتهم محبة اهلل فوقفوا 

التي أجمع ينتشوف بلذة مخاطبتو كمناجاتون يا عجبان يا عجبان لمن يحجب نفسو عن ىذه الطاعة 
العلماء على أنها قربة إلى اهلل عز كجل ثم إنو يحجب نفسو عنها بالحديث عن صحة ىذا 

الحديث أك ضعفو أك أك ... إلى  خر ما ىنالكن أمره غريبه يا عباد اهللن نعم لو كرد ىذا الحديث 
أمره الضعيف في أمرو ىو بين الحل كالحرمة إذان لكاف من الواجب أف نتحرل صحتو لكن ىذا 

يتعلع بموضوع الشك في أنو من القرب إلى اهللن من العبادات التي يتقرب بها اإلنساف إلى اهللن 
ليلة النالف من شعباف أليست ليلة من ليالي شعبافن أليست ليلة من تلك الليالي التي كاف رسوؿ 

اف رسوؿ اهلل يقـو الليل فيهان أليس صياـ نالف من شعباف صياـ يـو من ىذا الشهر الذم ك rاهلل 
ييٍكًثر الالياـ فيو. أيها اإلخوة إياكم أف تالغوا السمع إلى من حبس حقائع اإليماف فكران في عقلو 

ثم جعل قلبو نهبان لحب الشهواتن لحب األغيارن لحب الرغائبن لحب الشهرةن لحب ما 
وا السمع تعرفوف من كل ما ىو بعيد كمن كل ما يحجب اإلنساف عن اهلل عز كجلن إياكم أف تالغ

إلى ىؤالءن حاكلوا جاىدين أف تكونوا ممن اتجهوا إلى اهلل عز كجل بجناحين اثنين نرقى بهما إلى 
اهلل جناح اإليماف العقبلني الذم ال غنى عنو أبدان كجناح الحبن جناح العاطفة التي تتمثل في 

اهلل إال بهذين محبة اهلل كتتمثل في الخوؼ من اهلل كتتمثل في مهابتون لن يالل إنساف إلى 
الجناحين يا عباد اهلل. الفكر أمره ضركرمن العقل ىو الميزاف الذم كىبنا اهلل إياه للتفريع بين الحع 
كالباطل كلكن العلم كما قاؿ العلماء صفة ميٍعًلمىة كليست صفة مؤثرةن العلم صفة كاشفة تكشف 

هيًضكى لك الحع كالباطلن تقوؿ لك صفة العلم ىذا ىو الحع كىذا ىو الب اطل كلكن العلم ال يػينػٍ
إلى السير في طريع الحع كاالبتعاد عن ذلك الطريع ااخر. العلم مالباحن أرأيت إلى المالباح 
الذم في ميقىد مىة السيارة أىو الذم يسيرىان إف الذم يحرؾ اإلنساف كيجعلو يسعى قدمان إلى 

يم هللن الخوؼ من اهلل عز كجلن ىذا مرضاة اهلل القلب الفياض بعاطفة الحب هللن المهابة كالتعظ
ىو الوقود الذم يحركنا إلى اهلل عز كجلن كعندما يوجد ىذا الوقود ثم نجد أنفسنا أماـ أحاديث 
نجد فيها أدكية ألمراضنان أجل نجد فيها ضمادان لجراحاتنا ال نسأؿ أىي أحاديث صحيحة أـ 

ت تقرب اإلنساف إلى اهللن كدالئل ىذا ضعيفة مادامت تتضمن قربات اتفع العلماء على أنها قربا
الذم أقولو لكم تتجسد لكن متى؟ عندما يقع اإلنساف في سياؽ الموتن عندئذو يتبين لكل منا أف 
حقائع العلم مهما حيًشيى بها الدماغ كمهما تكاثرت فلسفات اليقين كاإليماف باهلل كلكن القلب  
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عونات كاألىواء كالشهوات فلف األفكار التي  كاف غافبلن عن ذلك كلون كاف القلب مستعمران للر 
كانت محشوة في داخل الدماغ تتطاير عند  الـ الموتن تغيب عنك يا أخين األفكار التي كنت 
قد حشوت بها دماغك تزكؿ من شدة السكرات التي شاء اهلل أف يبتلينا بها كلكن الذم يطفو 

لتعظيم فانظر من ىو الذم تمحضو على فكرؾ  نذاؾ كربما يطفوا على لسانك ىو الحبن ىو ا
حبكن انظر من ىو الذم تعظمو  ناء الليل كأطراؼ النهارن إف كنت تحب شهواتكن أىواءؾن 
رعوناتك فاعلم أنها ىي التي ستطفوا على لسانك كلسوؼ تهتف بها كأنت ترحل من ىذه الدنيا 

ل قلبو كقفان لحب كاحدو ال إلى اهلل أما أفكارؾ فتطول كتذىب أدراج الرياحن أما إف كنت ممن جع
ثاني لو ىو اهللن أما إف كنت جعلت قلبك كقفان لتعظيم كاحدو ىو موالؾ الذم خلقني كخلقكن أما 
إف كنت جعلت قلبك كقفان لمخافة كاحدو ال ثاني لو فأىنئك بأف الرحلة إلى اهلل عز كجل تحمل 

في مثل ىذا الشهر بل في مثل ىذه لك بشائر شتىن قولوا لمثل ىؤالء الذين يذكركننا كيعلموننا 
ثٍػنىا عن  المناسبة أف ىذا الحديث ضعيف كىذا مرسل كىذا عظيم النكارة كىذا... قولوا لو حدٍّ
ىذا الذم تقوؿ عندما يكوف الحديث في أمر كقع الخبلؼ بين إباحتو كحرمتو عندئذو نحتاط 

ادة قد اتًُّفعى عليهان يتعلع باالبتعاد عنو لكن عندما يكوف مضموف الحديث الضعيف متعلع بعب
إليها فاألمر ىنا ال مجاؿ فيو للحديث عن ضعف كقوة. اللهم إنا  rبقربة كم ككم دعانا رسوؿ اهلل 

نسألك أف تجعل قلوبنا كقفان لحبك حتى نجعل من حبنا لك شفيعان بين يدم تقاليرنا كسوء حالنا 
العالمينن أقوؿ قوؿ ىذا كأستغفر اهلل  إف رحلنا إليك كإف كقفنا بين يديك يـو يقـو الناس لرب

 العظيم.
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 ١ٌٌ ثؤِب١ٔىُ ٚال أِبٟٔ أً٘ اٌىزبة
 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

سك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
يها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أ

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كرد في أسباب النػزكؿ أف ثلة من اليهود تباىوا على النالارل كعلى المسلمين قائلين إف نبينا 
موسى الكليم ناجاه ربو سبحانو كتعالى مباشرة كعيانان كىي مزية انفرد بها عن سائر األنبياءن فقالت 

الارل إف نبينا عيسى ابن مريم معجزة اهلل عز كجل في األرض أحيا بو اهلل عز كجل ثلة الن
األمواتن كقالت ثلة من المسلمين إف نبينا محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم ىو  خر الرسل 

ليس بأمانيكم كال أماني أىل الكتاب من ”كاألنبياء كبيًعثى للعالم كلو فأنزؿ اهلل عز كجل قولوهلل 
األماني يا عباد اهلل جمع األمنية كاألمنية “. مل سوءان ييٍجزى بو كال يجد من دكف اهلل كليان كال ناليران يع

ىي الرغبة التي تهيمن على كياف اإلنساف دكف أف يسلك أم سبيل للوصوؿ إليهان تلك ىي 
أف ىذه األمنيةن كمعنى كبلـ اهلل عز كجل الذم توجو بو البارم عز كجل إلى كل ىذه الفئات 

األماني ال تقربكم إلى اهلل شركل نقير اعتزاز المسلمين بانتمائهم إلى  خر الرسل كاألنبياء كاعتزاز 
النالارل بعيسى ابن مريم الذم ميزه اهلل عز كجل على سائر األنبياء بما ميزه بو كاعتزاز اليهود 

شركل نقير إنما الذم أيضان بسيدنا موسى الكليم كل ذلك من األماني التي ال تفيد أصحابها 
يفيدىم السلوؾن إنما الذم يقربهم إلى اهلل سبحانو كتعالى االنقياد لما قد أمر بو اهلل سبحانو 

كتعالى كاالبتعاد عما قد نهى عنو اهلل عز كجل كمن ثم فلف كل من يتورط كيرتكب سوءان البد أف 
لف لذلك يعني أف كل من قاـ ييجزل بو مؤمنان كاف مسلمان كاف أك غير مسلمن كالمفهـو المخا

بعمل من األعماؿ الالالحة للمجتمع البد أف يجزيو اهلل عز كجل الجزاء األكفىن إف كاف مسلمان 
فجزاؤه في الدنيا كااخرة معان كإف كاف غير مسلم فبلبد أف يعجل اهلل عز كجل لو الجزاء األكفى 

ء من عطاء ربك كما كاف عطاء ربك كيبلن نمد ىؤالء كىؤال”في دار الدنيا كصدؽ اهلل القائلهلل 
عباد اهلل كم ىو ضركرم أف نتذكر ىذه ااية كسبب نزكلها في ىذا المنعطف الخطير “. محظوران 
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الذم يمر بو العالم أجمع عندما نجد العالم اإلسبلمي كقد ركن معظم المسلمين فيو قادة كشعوبان 
أم كاجبن يعتزكف بانتمائهم التراثي إلى إلى األماني دكف أف تحركهم ىذه األماني إلى النهوض ب

اإلسبلـن يعتزكف بانتمائهم إلى الحضارة اإلسبلمية حتى إذا جاء ميعاد التطبيع كالتنفيذ كااللتزاـ 
كالسماء رفعها ككضع الميزاف أال ”بهذا الميزاف الذم شرفنا اهلل عز كجل بو كألزمنا بو إذا قاؿهلل 

الذين يعتزكف بانتماءاتهم اإلسبلمية كيتعزكف باللة التراثن  رأينا معظم ىؤالء“ تطغوا في الميزاف
التراثن الذم يربطهم بالحضارة اإلسبلمية نجدىم قد أعرضوا عن ىذه التعاليمن نجدىم قد 

تجاىلوا الشرائع التي قد شرفنا اهلل عز كجل بهان نجدىم يترفعوف أك يخجلوف من أف يالطبغوا 
بها السيما رأس العبادات كىي الالبلة. ينبغي يا عباد اهلل بالعبادات التي كلفهم اهلل عز كجل 

ليس ”كنحن نرل حالنا ىذه في عالمنا العربي كاإلسبلمي أف نتذكر ىذا البياف اإللهي المخيف 
ن أمانيكم ال تفيدكم شيئانن اعتزازكم “بأمانيكم كال أماني أىل الكتاب من يعمل سوءان ييٍجزى بو

إلى اهلل عز كجل شركل نقير. عباد اهلل كم ىو عجيب عجبان ال ينتهي  باإلسبلـ التراثي ال يقربكم
أف أنظر إلى حاؿ كثير من المسلمين قادة كشعوبانن كال أقوؿ كل المسلمينن فأجدىم يخجلوف من 
أف يػيتػىوٍّجيوا اعتزازىم التراثي باإلسبلـ بالسلوؾ الذم أمر بو اهلل عز كجلن يخجلوف أف يالطبغوا 

اتي كالغادم بالبغة العبودية هلل سبحانو كتعالى السيما الالبلة التي ىي شبكة أماـ الراحي كا
االتالاؿ بين العبد كربو سبحانو كتعالى في حين أنني أنظر إلى كثير من أعضاء المجتمعات الغربية 
كىم يعلموف أنهم يرتبطوف من دينهم بتقاليد كطقوس كلربما يعلموف أف موازينهم العلمية ال تتفع 

لك الطقوس كلكنك تنظر فتجد أنهم يضعوف ىذه الطقوس من حياتهم في موضع السلوؾ مع ت
القدسي أجلن كتنظر إلى لقاءاتهم المتنوعة المختلفة كإذا باللواتهم في كثير من األحياف جزء ال 
يتجزأ من اجتماعاتهم كلقاءاتهم تلكن كلكم كيًجدتي في مناسبات شتى فيما بينهم فرأيتهم ال 

بلن يمارسونو أيان كاف إال باللوات يؤدكنها على طريقتهم الخاصة كلقد كيلٍٍّفتي يومان من يبدؤكف عم
األياـ بأف أبدأ أنا مجلسهم ذاؾ باللوات أم ابتهاؿ كدعاء أتوجو بو إلى اهلل باسمهم جميعانن أال 

لها قواعد  يثير ىذه الظاىرة العجبى يا عباد اهلل! نحن الذين نعلم أننا نرتب  بحقائع دينية تسجد
العلمن نرتب  بقيم إسبلمية دينية جعلها اهلل سبحانو كتعالى موئل النالر في تاريخنا القالي 

كالقريبن جعلها اهلل سبحانو كتعالى معين حضارة إنسانية بازخة كىسىفىٍت نور الحضارات األخرلن 
لو حقائع العلم  نعلم ىذا كلو ثم إننا نخجل أف نجعل من انتمائنا إلى ىذا اإلسبلـ الذم تسجد

نخجل من أف نحيل ارتباطنا بو إلى سلوؾن نخجل من أف نالطبغ بالبغة العبودية لهذا اإللو الذم 
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كالسماء رفعها ”شرفنا بهذه التعاليمن شرفنا بهذا الميزاف الذم جعلو أمانة في أعناقنا إذ قاؿهلل 
ن كيف ىذا؟ أىو “ا الميزافككضع الميزاف أال تطغوا في الميزاف كأقيموا الوزف بالقس  كال تخسرك 

ازدكاج في الشخالية نعاني منو! لنا شخاليتاف شخالية دينية نذكرىا كنرفع الرأس بها عاليان عند 
االنتماء كىو انتماء تراثي ككثير ما نيًل ُّ على ىذه الكلمة تراثي حتى إذا حاف االنضباط بهذا 

ك خجلنا كترفعنان كيف يمكن أف نحل ىذه االنتماء الذم شرفنا اهلل عز كجل بو تبرمنا أك تجاىلنا أ
الظاىرة بل ىذه المقارنة التي كضعتكم أمامها كأنا أرل ذلك بعيني فيما أذىب ك تي. لقد تعلمت 
من ىذا الذم تأملتو كرأيتو في ربوع الغربن تعلمت مزيدان من االعتزاز بهذا الدين الذم شرفنا اهلل 

الغربيين ال يعلنوف عن صلتهم بطقوسهم الدينية انتماءن بو. أنا معتز بو كلكني عندما أجد ىؤالء 
على طريقتنا نحن بل يعلنوف عن انتماءىم إلى ىذه الطقوس بالسلوؾ كباالعتزاز بل بلقاءات في  
كثير من األحياف رسمية علمني ذلك أف أزداد اعتزازان بهذا الذم شرفنا اهلل عز كجل بو. العبودية 

 شعورم بأنني أصطبغ بهذا الذم شرفني اهلل عز كجل بوىي تاجن تاج كم ككم انتشيت ب

 كمما زادني شرفنان كتيػػػهان                   ككدت بأخمالي أطأ الثريا

 دخولي تحت قولك يا عبادم                    أف صيرت أحمد لي نبيػان 

كطائرة تقلني   نعمن ىذا الذم علمني أال أشعر بأم حرج عندما تحين ساعة الالبلة كأنا في مكاف
إلى مكاف ما كال يمكن أف أجمع ىذه الالبلة إلى غيرىا مما قبلها أك بعدىا قمت كأعلنت أنني 
أريد أف أؤدم فريضة ربين أما عندما كنت على متن طائرة من الطائرات العربية كاإلسبلمية فما 

اشر أك غير أكثر ما ككجهت باالستخفاؼن ما أكثر ما ككجهت بالمنع كاالزدراء إف بشكل مب
مباشر كلكن عندما كنت مسافران على متن طائرة أكركبية كحاف ميقات الالبلة كقلت لطقم 

المضيفين إنني بحاجة إلى أف أؤدم شعيرة ربي أقبل فريع المضيفين جميعان كبحثوا عن مقعد 
ي كعندما فارغن طوكا ىذا المقعد ككسعوا منو مكافو للالبلة كأقبلوا إلي  يطلبوف مني أف أقـو فأصل

قمت ألصلي اتجهوا إلي  يرجونني أف أدعو اهلل لهم بالهدايةن نعم ىذا الذم أقولو لكم تعلمت 
قسطان منو من اعتزاز أكلئك الناس بطقوسهم الدينية. كإنني ألذكر ساعة ما أعلم أنني انتشيت في 

نتظر ميقات عبادة لوجو ربي فيها مثل تلك الساعةن في مطار من تلك المطارات األكركبية أ
اإلقبلع حانت الالبلة كخفت أف تفوتني كالماللى في المطار موجود لكنو بعيدن قمت بسطت 
ردائي الخاص بالالبلة كاجتهدت في القبلة ككقفت أصلي كتذكرت حديث رسوؿ اهلل الذم يركيو 
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 مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلٌين العبادة في الهرج أم في الالخب كالضجيج كاللهو المنسي
عن اهلل عز كجل كهجرة إلٌين كقفت أصلين كقفت أناجي اهلل عز كجل كالقـو من حولي غادكف 
رائحوف في شؤكنهم كأعمالهم كلكني أناجي الخالعن أناجي موالم كخالقين شعرت بنشوة ما 
مثلها نشوةن كأنا أصدقكم ما من عين رمقتني كأنا أصلي هلل كحيدان في ذلك المكاف إال ككانت 

حب ىذه العين إلٌي نظرة إكبارن نظرة إجبلؿن تػيرىل ما سر ىذه الظاىرة يا عباد اهلل؟ لعل نظرة صا
سرىا يكمن في التاليهلل كثيران ما يكوف المحرـك متشوقان إلى النعمة التي حيًرـى منها فلذا رأل من 

يكوف  يتمتع بها اىتاجت مشاعر الشوؽ بين جوانحو لهذا الذم متعو اهلل عز كجل بو ككثيران ما
اإلنساف الميمىت عي بالنعمة كالذم مضى عالر بل دىر بل سنوات عليو كىو يتمتع بنعمتو ىذه كثيران 
ما يكوف قد شبع منها كتبـر منها فهو ينظر إلى البديل لعل ىذا ىو السر. أعود فأقوؿ لكم يا 

كم كال أماني أىل الكتاب ليس بأماني”عباد اهلل أذىكٍّري نفسي كأذىكٍّريكم بهذا البياف اإللهي المخيف 
االعتزاز باإلسبلـ كحده ال يكفين “. من يعمل سوءان ييٍجزى بو كال يجد لو من دكف اهلل كليان كال ناليرا

االنتماء التراثي إلى اإلسبلـ ال يكفين اإلصبلح ىو الذم يػيقىرٍّبي العبد في ميزاف اهلل كالفساد ىو 
سواء كاف ىذا اإلنساف مسلمان أك غير مسلمن أقوؿ قولي  الذم يػيٍبًعدي العبد في ميزاف اهلل عز كجل

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ؽمٛق شٙو هِؼبْ ػٍٝ اٌّغزّغ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو 

 ما بعد فيا عباد اهللهللالدين. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أ

ن  حقيقة لىفىتُّ إليها األنظار باألمس كأرل أف من الخير أف ألفتى إليها أنظاركم أنتم أيضان اليـو
كلعلي سأعيد بياف ىذه الحقيقة كسألفت األنظار إليها في كل مناسبة خبلؿ شهر رمضاف المبارؾ 

كفد إلينا من عند رب العالمين  ىذا. شهر رمضاف الذم كفد إلينا من جديد ىو ضيف كما تعلموف
سبحانو كتعالى كإنو لمن المعلـو أف من شأف أكلي المركءات كأصحاب الشهامة أف يكرموا 

ضيوفهم اإلكراـ البلئع بشهامتهمن اإلكراـ البلئع بمشاعرىم اإلنسانية كبمركءاتهم فكيف عندما 
لى. أنا ال أريد أف أحدثكم في يكوف ىذا الضيف كافدان إلينا من لدف رب العالمين سبحانو كتعا

ـً ىذا الضيفن ىذا  ىذه المناسبة عن الحقوؽ التي أناطها اهلل عز كجل في أعناؽ األفراد أماـ مىٍقدى
الشهر المبارؾ الذم خل دى القر ف اسمو كما لم يذكر اسم أم شهر  خر من أشهر العاـن لن 

ركؼن كاجب أناطو اهلل في عنع كل أتحدث عن حقوؽ ىذا الشهر في أعناؽ األفرادن الالياـ مع
فرد فرد منان قيامو الذم ندبو إلينا رسوؿ اهللن قياـ ليلو معركؼن اإلقباؿ فيو إلى األذكار كإلى 
اإلكثار من تبلكة القر ف أيضان معركؼ كاالبتعاد فيو عن المحرمات كل ذلك أمر معركؼ كلكني 

نما أعني بالمجتمع الشخالية االعتبارية  أريد أف أحدثكم عن حقوؽ ىذا الشهر على المجتمعن كإ
كما يػيعىبػٍّري القانونيوفن أعني بالشخالية االعتبارية للمجتمع أسواقون شوارعون ميادينون حوانيتون 
دكائره الرسميةن أبهاء الفنادؽ التي فيون ىذا ما أعنيو بكلمة المجتمعن كالمجتمع بهذا المعنى 

تختلف عن األفراد الذم خاطبهم البياف اإللهي  الذم أقولو لكم إنما ىو شخالية اعتبارية
بواجبات ىذا الشهر. كما أف على األفراد أف يالوموا شهر رمضاف فعلى المجتمع ىو أيضان أف 
يالـو ىذا الشهرن كصياـ المجتمع لرمضاف يختلف اختبلفان جذريان عن صياـ األفراد من أمثالنا 

مبارؾ أف تدخل إلى أسواقو فبل تجد فيو ما لهذا الشهر. معنى صياـ المجتمع لشهر رمضاف ال
يتنافى مع قدسية ىذا الشهرن مهما نظرت يمينان أك شماالن لن تجد ما يتناقض مع قدسية ىذا 
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الشهرن صياـ المجتمع لشهر رمضاف يعني أف تنظر إلى المطاعم كالحوانيت المفتحة عن يمينك 
ن ال تجد في ها ما يتحدل شعار ىذا الشهرن ما كشمالك فبل تجد فيها ما يتحدل شهر الالـو

يتحدل قدسية ىذا الشهرن معنى صياـ المجتمع لشهر الالـو أف تدخل إلى دكائره المختلفة فبل 
تجد أطباؽ الشام كفناجين القهوة تدخل مآل كتخرج فارغةن معنى صياـ المجتمع لشهر رمضاف 

يتناقض مع قدسية ىذا الشهرن ال المبارؾ أف تنظر إلى أبهاء الفنادؽ فبل تجد فيها من اللهو ما 
تجد فيها من الالخب كاالنحطاط إلى أسوأ معاني ما يسمونو الفن بما يتناقض مع قدسية ىذا 
الشهر المبارؾن كأنا أريد أف أيذىكٍّرى نفسي كأذكركم كأذكر مجتمعاتنا أف اهلل عز كجل كما أمر 

كذلك أمر المجتمع من حيث ىو األفراد بالياـ ىذا الشهرن كمعنى صياـ األفراد لو معركؼن  
شخالية اعتبارية أف يتمثل ىو أيضان فيو شهر رمضافن أف يكوف ىو أيضان من الالائمين في ىذا 

الشهر المبارؾن أما أف أسير في المجتمعن أسير في شوارعون أسواقون ساحاتون ميادينو فأنظر كإذا 
كفي استكبار كإباء ناسيان أنو يتقلب  بي أجد بين كل  فو ك خر من يشرع دخينتو إلى فيو في صىلىفو 

في أقدس شهر من شهور العاـ فهذا يعني تمزيع قدسية ىذا الشهر كىذا يعني تمزيع شعيرة ىذا 
نعم. إذا دخلت “ ذلك كمن يعظم شعائر اهلل فلنها من تقول القلوب”الشهر المبارؾ كربنا يقوؿهلل 

ه الدائرة أما في داخلها فأنت في شهر إلى دائرة من الدكائر كظننت أنك كدعت رمضاف خارج ىذ
 خر من أشهر العاـ فاعلم أف المجتمع إذان لم يالم الالـو الذم كلفو اهلل عز كجل بون كىنا أحب 
أيها اإلخوة أف أضعكم أماـ حقيقتين كي ال يقع االلتباس بينهما في ذىن أمٍّ منا. فرؽ كبير بين 

كال يالـو الشهرن يعرض عن الالبلة التي أمره اهلل عز  أف يعالي العبدي رب و بينو كبين موالهن يفطر
ا إلى اهلل كالمجتمع ال  كجل بها ال يالليها لكنو يفعل ذلك بينو كبين موالهن ىذه المعالية أٍمريىى
يتدخل فيها إال بطريقة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كبشرط أف يكوف ذلك مضمخان أيضان 

ة كليس ألحدنا أف يجبر عاصيان اإلقبلعى عن معاليتو لكن باللطف كبالحكمة كالموعظة الحسن
علينا أف ننال  كعلينا أف نيذىكٍّرى كبدافع من الغيرة كالشفقة كالحبن ىذا عن المعالية التي يرتكبها 
اإلنساف بينو كبين مواله كخالقون أما أف يجاىر اإلنساف بالمعاليةن يخرج في بياض أياـ رمضاف 

ا الشهر تتألع فيأبى إال أف يعلن معاليتو ىذه كيأبى إال أف يرفع كالناس صائموف كقدسية ىذ
دخينتو كما قلت لكم إلى فيو مستكبران مبرران معرضان عن قدسية ىذا الشهرن معرضان عن األذل 
الذم يواجو بو مشاعر الالائمينن اإلجهار بالمعالية معالية مستقلة كلربما ال يغفرىا اهللن أما 

نساف بينو كبين مواله كخالقو فما أكسع باب المغفرة كال نملك أمامها إال المعالية التي يجترىا اإل



  

 ~381 ~ 
 

ما قد حدثتكم كلكن عندما نجد أف ىذا الضيف العزيز قد كفد إلينا من لدف موالنا رب العالمين 
ا سبحانو كتعالى كقد ذىك رىنىا ربُّنا في سورة البقرة بحقوؽ ىذا الشهر في أعناقنان ذىك رىنىا بقدسية ىذ

الشهر التي ينبغي أف يالطبغ بها مجتمعنان عندما نجد من يأبى أف يفطر ىذا اليـو بينو كبين نفسو 
بل يياًلر على أف يجاىر بلفطاره ىذا لكي يشفي غليلو بتمزيع قدسية الشهر كلكي يشفي غليلو 

ف يػيعىاقىبى باإلساءة إلى مشاعر الالائمين فهذا صاحب جنحة يػيعىاقىبي عليها ألنو ارتكب ما ينبغي أ
عليو أمراف اثناف؛ تمزيع قدسية الشهر كاإلساءة إلى مشاعر الالائمين فهو يتحداىم كىو يبرز لهم 
نوعان من المحاربة لمبدئهمن نوعان من الحرابة اللتزامهم بأكامر اهلل كىو يعلن بذلك عن استخفافو 

ف اهلل عز كجل منون ىذا ما لدين اهلل عز كجل كشرعو كىو لوف من ألواف االستكبار الذم يحذر بيا
ينبغي أف أيذىكٍّرى نفسي كأيذىكٍّرىكيم بون ينبغي أف نكوف حراسان على مجتمعاتنا لكي تكوف مجتمعاتنا ىي 
األخرل صائمة كما يالـو األفرادن صـو األفراد معلـو كصـو المجتمع حدثتكم عنون كإني ألذٍكيري 

تػىلىب سي بالمجاىرة باإلفطار في األسواؽ كالشوارع ىكذا عهدان مر  بهذه البلدة المباركة كاف الذم يػي 
علنان كاف ييٍسجىني إلى  خر ىذا الشهر ألنو تلىب سى بأمرين اثنين ينبغي أف يػيعىاقىبى عليهما؛ أكالن تمزيع 

قدسية ىذا الشهر ثانيان اإلساءة إلى مشاعر الالائمين ككأف رب العالمين يقوؿ لو يا ىذا كاف 
دارؾ فتأكل ما طاب لك الطعاـن كاف بوسعك أف تمارس إفطارؾ بينك كبين  بوسعك أف تدخل

موالؾ كلعلك تجد ربان كريمان غفوران يغفر لك أما أف تضيف إلى ىذا الذم فعلتو االستكبار على 
اهلل بالمعاليةن االستكبار على المجتمع الالائم المالطبغ بقدسية ىذا الشهر فهذا أمر  خر 

سأصرؼ عن  ياتي الذين يتكبركف في ” عز كجل كبيل كصدؽ اهلل القائلهلل كالعقاب عليو عند اهلل
األرض بغير الحع كإف يركا كل  يةو ال يؤمنوا بها كإف يركا سبيل الرشد ال يتخذكه سبيبلن كإف يركا 

ىذا كبلـ اهللن كاالستكبار إنما يكوف بأف يعالي العبد ربو مع الاللف “ سبيل الغي يتخذكه سبيبلن 
كاالستخفاؼن ىذا معنى االستكبار الذم يحدث عنو بياف اهلل. عباد اهلل لقد كفد ىذا كالتبرير 

الشهر المبارؾ مرة أخرل كال ندرم ىل نعيش عودتو ثانية أـ الن لعلي أنا ممن لن يعيش عودتو 
إف   ثانية إذا فلننتهز الفرصةن إف كنا تائهين تعالوا ننهي أياـ تيهنان تعالوا نالطل  مع ربنا عز كجلن
كنا شاردين ملتبسين بالعالياف تعالوا نطهر أنفسنا من دنس ىذا العاليافن مغتسل التوبة أمامنا 
موجود كباب الرجوع إلى اهلل مفتوح السيما ىذا الشهر المبارؾ الذم جعلو اهلل عز كجل مثابة 

نػىنىا بالرحيل رجوعو إلى اهلل كاصطبلح مع اهلل سبحانو كتعالى. غدان إذا طرؽ بابنا ملكي الموت ك ذ
نكوف قد أخذنا معنا إلى اهلل عز كجل بطاقة التوبةن بطاقة اإلنابة إلى اهللن أقوؿ ىذا لنفسي كلكل 
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فردو فردو منكم على كل المستويات كعلى كل الدرجاتن نحن راحلوفن نحن ذاىبوف من ىذه 
كم من نفس ىو الذم أنشأ”الحياة الدنيان نحن نعيش في مستودع كغدان نتجو إلى المستقر 

ن يا عباد اهلل  توا المستقر حقو كما أعطيتم المستودع الدنيوم أيضان “كاحدة فمستقر كمستودع
 حقو أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌّبي ِبي هللا ٚاٌؼجل ػجل هللا

 

ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم ص
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 يات في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني باألمس كزجتني في حاؿو كددتي لو أف كل مسلم اصطبغ 
فأما من أعطى كاتقى كصدؽ بالحسنى فسنيسره ”ىذه اايات ىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل  بهان

“. لليسرل كأما من بخل كاستغنى ككذ ب بالحسنى فسنيسره للعسرل كما يغني عنو مالو إذا ترد ل
من  أصدقكم أيها اإلخوة أف الماؿ ما صىغيرى في عيني مرة كما صغير كأنا أتلو ىذه اايات البينات 

كبلـ اهلل عز كجل كما سىميجى البخل في عيني كفي نفسي كترائى لي فيو معنى المهانة كالذؿ كما 
كأما من أعطى كاتقى كصدؽ ”ترائى لي ذلك كأنا أتلو ىذه اايات من كتاب اهلل سبحانو كتعالى 

 ككذب بالحسنى”تظاىر بالغنى كىو فقير “ بالحسنى فسنيسره لليسرل كأما من بخل كاستغنى
إنو الستفهاـ عجيب يحيل الماؿ الذم كم ككم “ فسنيسره للعسرل كما يغني عنو مالو إذا تردل

يػيٍفتىني بو الناس إلى شؤـو على صاحبون أجل إنو استفهاـ يجعل من الماؿ شؤمان على صاحبون ذلك 
من ماذا عسى أف يستفيد “ كما يغني عنو مالو إذا تردل”االستفهاـ المنبعث من قولو عز كجلهلل 

الماؿ الذم جمعو من ىنا كىناؾ ثم ظل يرقد عليو كما ترقد الدجاجة على بيضها ماذا عسى أف 
يستفيد من ذلك عندما يػيفىاجىئ بأنو قد تردل في ىاكية الشقاء؟ أين ىو الماؿ الذم ينبغي أف 

في ىذه ينجده؟ أين ىي الثركة التي ينبغي أف تنتشلو؟ أين ىو الغنى الذم كاف يػيٍزىىى بو ينتشلو 
الساعة من الهاكية التي تردل فيها كالتي ال مجاؿ للخركج منها ق ؟ عباد اهللهلل دعوني أضعكم 

أماـ صورتينن األكلى صورة اإلنساف الذم شاء باختياره أف يجعل من الماؿ شؤمان لون أف يجعل من 
م يلهث كراء جمع الماؿ مادة شقاء لو كإف خييٍّلى إليو أنو سعد بهذا الماؿن أرأيتم إلى ذاؾ الذ

الماؿ من أم جهة الح الماؿ لو فيهان يجمعو من كل حدب كصوب ثم إنو يمؤل بو أرقامان في 
صندكقو كينشره رصيدان ىنا كىناؾ في المالارؼ كينظر كيرمع بعينيو إلى البائسين الذين عض  
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ف يأككا إليون يمرؽ عليهم الجوع كالذين ناؿ منهم العرم كالذين أعوزىم الًكٌن كالعش الذم ينبغي أ
إليهم بعينو شذراء مستعليان مستكبران كلربما تفلسف كقاؿ أنا تعبت كعرقت كمن أجل ذلك جمعت 

ما جمعت أما ىؤالء فلف الكسل ىو الذم زجهم في سوء المالير فلينالوا جزاء كسلهم ىذا 
ف نداء القر ف كذلك ىو الكبلـ الذم كاف يقولو الجاىليوف في صدر اإلسبلـ عندما كانوا يسمعو 

كإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اهلل قاؿ الذين كفركا للذين  منوا ”إلى البذؿ  rكنداء رسوؿ اهلل 
إلى  خر ااية التي ينعي فيها بياف اهلل سبحانو كتعالى على “ أنطعم من لو يشاء اهلل أطعمو

عاقبة ىذا اإلنساف الذم  المستكبرين بعطاء اهلل سبحانو كتعالىن ىذه ىي الالورة األكلىن ما ىي
جمع الماؿ من كل حدب كصوب ثم إنو استكبر كعتى بهذا الماؿ؟ أنا أجـز يا عباد اهلل بأف ىذا 
اإلنسافن ىذا الفريع من الناس لن يسعد بهذا الماؿ ق ن ىو في الالورة مبعث سعادة كمظهر 

لبؤس كالشقاءن ال تجد ىذا بريعن ىذا الماؿ الوفير لكنو في الحقيقة يبعث في كيانو شتى ألواف ا
اإلنساف سعيدان في ساعة من ساعاتون ىذا الماؿ يتحوؿ كما قلت لكم إلى شـؤ في كيانون يورثو 
أسباب الشقاء كما أكثرىا تتسلل جميعان إلى دارهن تتسلل جميعان إلى جسمو بألواف من األمراض 

ني في ليلو كنهاره من األسى يعاني المختلفةن الماؿ كفير كصندكقو مليء كاألرصدة كثيرة كلكنو يعا
في ليلو كنهاره من الضيعن من الكرب الخانعن كأنا الشاىد على ذلكن كم ككم رأيت أناسان 

تجسدت ىذه الحقيقة في ظواىرىم. أما الالورة األخرل فتعالوا نتبينهان أرأيتم إلى ذلك الشخه 
ـر بو األكؿ من الماؿ الوفير كالغنى ااخر الذم أكرمو اهلل سبحانو كتعالى ىو ااخر بمثل ما أك

الكثير كلكنو يبحث عن الفقراء كالمعوزين أينما كانوان يزكرىم في أعشاشهمن يدخل إليهم في 
بيوتهم المتداعيةن يخل  نفسو بهمن يؤنسهم بنفسو كيؤنس نفسو بهمن تعالوا أضعكم أماـ ىذه 

ىي صورة لواقع يا عباد اهللن صورة الالورة كىي ليست مجتثة من خياؿ كليست نسيجة كىٍىمو بل 
رجلن كأمثالو كثير أكرمو اهلل عز كجل بالغنىن أكرمو اهلل عز كجل بالعطاءن يبحثن كذلك ىو سر 
سعادتون عن حاؿ البائسينن دخل إلى بيت كاحد منهمن دخل إلى ىذه األسرة كجلس معها في 

كرب كظيلىلي األسى كاضحة على أفراد بيتها المتداعي كمظاىر الدار كلها تنطع بالبؤس كالحزف كال
األسرةن األب كاألـ كاألكالدن أخرج من جيبو قدران من الماؿ ىو في نظره شيء تافو كلكنو في 
نظر األسرة التي نظرت إليو كنػزه لم تكن تحلم بون كنػزه لم تكن تتوقعون لما كقع ىذا الكنػز في 

ين لما كقع ذلك الكنػز في يد رب ىذه نظر ىذه األسرة كىو ماؿه ضئيل في نظر ذلك المعط
األسرة سرعاف ما زالت ظيلىلي الشقاء كاألسى من الوجودن سرعاف ما زالت عبلئم الحزف كالكرب 
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من النفوسن نظر الرجل كإذا بالفرحة الغامرة تعمر قلوب أكلئك الذين كانوا قبل قليل يعانوف من  
تؤلأل على سيماىمن نظر ىذا اإلنساف فوجد أف كرب خانعن نظر إلى الوجوه كإذا بلشراقة الفرحة ت

اهلل عز كجل سخ ره ألف يرسم الفرحة على كجوه ىؤالء البائسين رجاالن كنساءن كباران كصغارانن بعثت 
ىذه البلغة اليسيرة من الماؿ في نظره نشوة في رأس ىذا اإلنساف ما مثلها نشوةن بعثت في كيانو 

نفسو أأنا استطعت في لحظة كاحدة أف أنقل أفراد ىذه  سعادة ما مثلها سعادة كأخذ يساءؿ
األسرة من دنيا الكآبة كمن ظبلـ الشقاء إلى صعيد السعادة كالفرحة؟! نعم الماؿ أيها اإلخوة نعم 
ـي الماؿ  ان إلى مثل ىذا العملن ما أعظم معناه كأجل  أثره عندما ييستٍخدى الماؿ عندما يكوف سيل مى

ى الوجوه الحزينةن عندما يستعمل لغرس معاني السعادة في القلوب الكئيبة لرسم معالم الفرحة عل
كما أتفو الماؿ كما أسوأه كما أذلو كإنها لقمامة ما مثلها قمامة عندما يرقد صاحب ىذا الماؿ عليو  
كما قلت لكم كما ترقد الدجاجة على بيضها ثم إنو يجعل من ىذا الماؿ سىكىرىان لنفسون يجعل من 

اؿ أرقامان يتذكرىا لينتشي بهان ما أتفو الماؿ عندما يكوف في يد إنساف على ىذه الشاكلة ىذا الم
كما أثمن ىذا الماؿ كما أسماه كما أبقاه عندما يكوف أداةن إلدخاؿ الفرحة في القلوبن شيء يا 
عباد اهللن شيءه  خرن من ذا الذم يستطيع أف يزعم أنو ىو المالك للماؿ الذم يفيض صندكقو 
بو؟ من ذا الذم يزعم أنو ىو الذم امتلك ىذا الماؿ بعرؽ جبينو؟ الماؿ ماؿ اهلل كالعبد عبد اهلل 
كالمآؿ إلى اهللن ىذه ىي الحقيقة كاإلنساف مستخلف في الماؿ الذم كضعو اهلل أمانة بين يديون 

يعطي من  ن فهذا الغني عندما يعطي إنما“كأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيو”ألم تقرؤكا قولوهلل 
الماؿ الذم استأمنو اهلل عز كجل عليو ثم إف ىذا اإللو الذم كضع الماؿ أمانة بين يديك جعلك 
في صورة من يملك حقان كجعل ذاتو العلية في صورة من يقترض منك ىذا الماؿ حقان فهو يقوؿهلل 

ياف اإللهين ربي ن ما ألطف ىذا الب“من ذا الذم يقرض اهلل قرضان حسنان فيضاعفو لو أضعافان كثيرة”
المالك لي كلمالي يعطيني الماؿ الذم ىو ملكو ثم إنو يجعل من نفسو مقترضان كيقوؿ لي أال 

تقرضني شيئان من مالك ىذا كأنا أعدؾ بأنني سأعيده لك مضاعفان عشر مرات على األقلن ىل في 
مكن إلنساف يتعامل مع ىذا الكبلـ خيٍلفه يا عباد اهللن ىل يلحع كبلـ اهلل خيٍلف؟ صدؽ اهللن ال ي

اهلل باالستجابة ألمره بالحنو على الفقراء المعوزين الذين ابتلى اهلل األغنياء بهم إال كيالدؽ كعده 
الذم ألـز ذاتو العلية بو كاسألوا الذين يتعاملوف مع اهلل على ىذا المنواؿن ما من إنساف قد ـ لذم 

عالى مالو إليو مضاعفانن ال يػيٍبًقي اهلل ًمن ةن على ذاتو حاجة مبلغان من الماؿ إال كأعاد اهلل سبحانو كت
العلية لعبد. أقوؿ لكم ىذه الحقيقة كضربت لكم ىذين المثلين في ىذا العشر األخير من رمضاف 
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لعل كبلمي يبلغ من ال يوجد في ىذا المسجد كلعل اإلخوة الذين يسمعوف كبلمي ىذا يتفاعلوف 
كمن “ أما من أعطى كاتقى كصدؽ بالحسنى فسنيسره لليسرلف”مع قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

“ كأما من بخل كاستغنى ككذب بالحسنى فسنيسره للعسرل”اليسرل أف يعوض اهلل عز كجل عليو 
لن يغني عنو مالو شيئان فاللهم “ كما يغني عنو مالو إذا تردل”كقفوا معي أماـ ىذه الكلمة األخيرة 

لذين قست قلوبهم بسبب الماؿ أكرمتهم بو ألهمهم الرشدن رقٍّع ألهمنا جميعان كألهم األغنياء ا
أفئدتهم يا رب العالمينن أكزع قلوبهم الرحمة حتى ترحمنان ألهمهم أف يرحموا الفقراء كالمعوزين 
نىبىاًت ىذه البلدة حتى ترحمنا كما أحوجنا في ىذه األياـ إلى  الذين ابتليتنا بهم كما أكثرىم في جى

 ي ىذا كأستغفر اهلل.رحمتك أقوؿ قول
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 اإلٔفبق ٚاٌضجبد ػٍٝ األِو

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

 كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة

ىا ىو شهر رمضاف قد ىب  ليودعكم كلتودعوهن كلقد استشهدتموه خبلؿ أيامو كلياليو على أنكم 
عائدكف إلى اهللن مالطلحوف معون ملتزموف بأكامرهن تؤدكف كاجباتون تنتهوف كتبتعدكف عن محرماتو 

هد أحدان من فلياكم يا عباد اهلل أف تخونوا استشهادكم لو فتكونوا كذلك الذم أشهد قريبان لو أك أش
أىل العلم أك من المرشدين الذين تاب على أيديهم أشهده أنو تائب إلى اهلل كأنو ملتـز بأكامر اهلل 
سائر على صراطو حتى إذا أدبر ىذا المرشد كابتعد عنو عاد فأكغل مرة ثانية في معاصيو كابتعد 

هن ال يكونن الواحد مرة أخرل عن أكامر اهلل سبحانو كتعالىن خاف الشهادة كخاف من استشهد
منكم مثل ىذا اإلنساف يستشهد رمضاف أثناء توديعو لو على أنو تائب سائر على صراط اهلل عز 
كجل حتى إذا كىؿ  الشهر عاد مرة أخرل إلى دأبو الذم كاف عليون ىذه كاحدة من النقاط التي 

مساجد بحمد اهلل فاضت ال ينبغي أف أيذىكٍّرى نفسي كأيذىكٍّرىكيٍم بها. شيء  خرن لقد قيل إف ال
بالقائمين الركع السجد فق  بل فاضت بمن أٍحيىوا ليلة القدر بل ربما كثيران من الليالي التي قد 

تكوف ىي ليلة القدرن كلقد كاف ىذا حقيقة كلكني أسائل نفسي كأسائلكم كم نسبة الذين 
ينطوم رمضاف كبعد أف تزكؿ سيدأبوف ثابتين ملتزمين ىذا النهج الذم ألزموا أنفسهم بو بعد أف 

أيامو كلياليون كم ىم أكلئك ال أقوؿ الذين يحيوف الليالي بل الذين يشهدكف صلوات الجماعات 
كالجمعاتن كم ىم أكلئك الذين سيبتعدكف عن المحرمات كيبتعدكف عن الولوغ في الماؿ الحراـن  

إخوانهم ال بالمالافحة  كم ىم من الذين أحيوا ليلة القدر الفائتة كم ىم الذين سيواصلوف
كالبسمة الظاىرة فق  بل بالتراحمن بالعطاءن باإلنفاؽن كم؟ إذا كاف ىؤالء الذين فاضت بهم 

المساجد كىم يحيوف ليلة القدر قد عاىدكا اهلل عز كجل على أف يثبتوا على أكامره كأف يلتزموا 
بينهم كبين عباد اهلل فأشهد أف حقوؽ اهلل عز كجل التي بينهم كبينو كأف ينهضوا بالحقوؽ السارية 
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ىذا سيكوف سببان لرحمة عظمى يكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بها كلهذه الرحمة  ثارىا الكثيرة 
كالكثيرة كلكن الذم أعلمو يا عباد اهلل كأرجوا أف أكوف خاطئان فيما أعلم أف النفوس ال تزاؿ تعاني 

أمر اهلل عز كجل بو غائب عن الساحة إال  من الش  إال ما رحم ربك كأف التراحم الحقيقي الذم
ما ندر. التوجو إلى الالبلة السيما في المواسم أمر سهل على النفوس السيما كإف المواسم تجعل 
النفوس تستأنس بهذا الشيء الذم يمر علينا كيطل علينا كل عاـ مرةن مزاج يدعونا إلى أف نجتمع 

عو كنجأر إلى اهلل بالدعاء نحيل ىذه األصوات كناللي كنركع كندعو كأف نعلن أصواتنا كنحن ند
إلى المآذف توقظ النائمين كتقض مضجع المرضى ككل ذلك دليل على أننا إنما نندفع إلى ذلك 
مزاجيان ال من أجل استنػزاؿ رضا اهلل سبحانو كتعالى كرحماتو. مرة أخرل أعود فأقوؿ لكم أيها 

م اهلل كمقياس التراحم اليد كليس مقياس التراحم اإلخوة إف الناس الذين ال يتراحموف ال يرحمه
البسمة التي تكوف على الوجون حدثتكم عن طرؼ من ىذا في األسبوع الماضي كأعود فأقوؿ لو 
أف ىؤالء الذين فاضت المساجد بهم باألمس ركعان سجدان إلى لمعة الفجر أدكا حقوؽ اهلل عز 

مجتمع كلفاض الخير كلتؤلألت رحمة اهلل سبحانو كجل في أموالهم كما أمر إذان لذاب الفقر في ال
كتعالى تطل على عباده في ىذه البلدة. عباد اهلل الاللوات التي أمرنا اهلل بهان الحج الذم دعانا 
إليون الالياـ الذم أمرنا بو كل ذلك كسيلة لتراحم الناس بعضهم مع بعضن كل ذلك كسيلة ألف 

الضعيف فلذا لم تتحقع ىذه الثمرة من كراء عباداتنا  يكـر الغني الفقير كألف يعطف القوم على
فلعل ذلك دليل على أف عباداتنا غير مقبولة كال مىٍرًضي ة عند اهلل عز كجلن كلقد حذر اهلل سبحانو 
كتعالى من الذين يكنػزكف الذىب كالفضة أم الذين ال يخرجوف زكاة أموالهم حذر ىؤالء الناس 

ن عن الالبلةن كما لم ينذر المعرضين عن الالياـن ألم تقرؤكا قولوهلل كأنذرىم كما لم ينذر المعرضي
كالذين يكنػزكف الذىب كالفضة كال ينفقونها في سبيل اهلل فبشرىم بعذاب أليم يـو يحمى عليها ”

في نار جهنم فتكول بها جباىهم كجنوبهم كظهورىم ىذا ما كنػزتم ألنفسكم فذكقوا ما كنتم 
ًة ىذا اإلنذار الذم يحذرنا منو  ككما قلت لكم من“ تكنػزكف أخرج زكاة مالو بدقة خرج من عيٍهدى

بياف اهلل سبحانو كتعالى. كثيركف ىم الذين يتوقعوف الفقر من الماؿ الوفير الذم ينبغي أف يعطيو 
أحدىم للفقيرن مبليين من الليرات ينبغي أف يدفعها كل ىذا ينبغي أف أيٍخرًجىو من مالي! إذا 

الشيطاف يعدكم الفقر كيأمركم ”هلل عز كجل على ىؤالء ىذا الوىم الباطل قائبلنهلل سأفتقرن يرد ا
مثل الذين ينفقوف ”ن يؤكد ىذا فيقوؿهلل “بالفحشاء كاهلل يعدكم مغفرة منو كفضبلن كاهلل كاسع عليم

أموالهم في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كاهلل يضاعف لمن يشاء 
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ىذه الحقيقة فيقوؿهلل ما نقه ماؿه من صدقة. عباد اهلل ليت  ن كيؤكد المالطفى “ كاسع عليمكاهلل
أف الذين فرض اهلل عز كجل عليهم الزكاة في أموالهم كىم متفاكتوف في الغنى ليت أنهم يطرقوف 
سى أبواب الفقراء الذين يعيشوف بين ظهرانيهمن ليت أنهم يدخلوف إلى بيوتاتهم ليجدكا مظاىر األ

كليجدكا مظاىر ااالـ الممضة التي تتجلى من قلوبهم ظيلىبلن على كجوىهمن ليت أنهم يركف ىذا 
ثم يعودكف إلى اإلنسانية الراقدة بين جوانحهم لعلها تستيقظ. أدركوا الساعات الباقية من شهر 

ن توجوىا بهذا رمضاف يا عباد اهللن توجوا طاعاتكمن لياليكم التي أحييتموىا توجوىا بهذا التواصل
التراحم كإال فاعلموا أف عبادة ال تعطي ثمارىا غير مقبولة عند اهلل كإف كانت مقبولة قضائيان في 
دار الدنيان كىنا ألفت نظركم إلى أمرو عجيب باىر يبرز لنا حكمة عجيبة بل مظهران من مظاىر 

قلت لكم طريقها اإلنفاؽ رحمة اهلل عز كجلن أما عبلقة األغنياء بالفقراء فشبكة التواصل كما 
الذم أمر اهلل عز كجل بو كمن شأف ىذه الشبكة إذا امتدت ما بين المعطي كااخذ أف تقدح 
مشاعر الحب كاأللفة كالود فيما بينهم لكن ماذا عسى أف يكوف الشأف في ىذا بين الفقير 

بينهمن الفقراء  كالفقيرن بين مجموعة من الفقراء ليس فيهم من يعطي كليس فيهم من يأخذ فيما
مع الفقراء كمن ثم فلف ىذه الشبكةن شبكة سرياف الود لن تتحقع فيما بينهمن الفقير ليس مكلفان 
بالعطاء كالفقير ااخر لن يعطيو كمن ثم فلن تمتد يده بالعطاء كلن تمتد يده أخرل باألخذن كلكن 

فطر كزكاة الفطر قدر يسير اهلل الرحمن الرحيم شرع أمران  خر يغطي ىذه الحاجةن شرع زكاة ال
يسير من الماؿ أناطو اهلل عز كجل بعنع كل من يستطيع أف يؤديو كلن تجد فقيران ال يستطيع أف 
يؤدم زكاة فطره ألف زكاة الفطر عبارة عن ما قيمتو ألفي غراـ من غالب قوت البلد يخرج ىذا 

يخرج زكاة فطره كفي اليـو الثاني  القوت أك يخرج قيمتو إلنساف فقير من الفقراء كريب  فقير تجده
يأخذ زكاة فطره من إنسافو مثلون شرع اهلل سبحانو كتعالى ىذا كأمر الناس جميعان لكن الحكمة من 

ذلك أف تسير ىذه الشبكة شبكة العطاء كاألخذ بين جماعات الفقراء فيما بينهم أيضان حتى 
قراءن تجب على من مىلىكى قوت نفسو تسرم مشاعر الود ما بينهم  خذان كمعطيان كىم جميعان ف

كقوت من كلفو اهلل عز كجل باإلنفاؽ عليهم ليلة العيد كيومو فلف فاض عن ذلك مبلغ كجب عليو 
إخراج زكاة فطرهن ىذا المعنى الذم أقولو لكم يلفت نظرنا إلى أىمية التراحم كيبين لنا أف التراحم 

سبحانو كتعالى كال بالمالافحة بيد فارغة من العطاء لن يكوف ببسمة كاذبة تتاجر بها بين عباد اهلل 
يا أيها الذين  منوا أنفقوا مما رزقناكم من ”كإنما يكوف التراحم باإلنفاؽ الذم أمر اهلل عز كجل بو 

ن قولوا إلخوة لنا أكرمهم “قبل أف يأتي يـو ال بيع فيو كال خلة كال شفاعة كالكافركف ىم الظالموف
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كرمهم اهلل بالماؿ الذم ربما ال يستطيع اإلحالاء أف يػىعيد هن ال يرقدف الواحد اهلل بالماؿ الوفيرن أ
منهم على ىذا الماؿ كما ترقد الدجاجة على بيضهان أنفقوا يا ىؤالء الناس من ماؿ اهلل الذم 

أعطاكمن كلئن أجاب ىؤالء الناس إلى أمر اهلل سبحانو كتعالى فأنا على يقين أف الفقر الذم يتنامى 
ظهرانينا كفي حواشي ىذه البلدة كسائر أطرافها سينمحي كإذا انمحى الفقر أكرمنا اهلل عز  بين

كجل بالقوة أكرما اهلل بالعطاء أكرمنا اهلل بالنالر أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بالعزة فبل تغلقوا أبواب 
بها. ىذه كلمتي في ىذه المن  كلها دكنكم كافتحوا أبوابها بهذه الطريقة التي أمرنا اهلل عز كجل 

توديعنا لرمضاف فاجعلوا توديعو لنا صدلن لهذا الكبلـ الذم أقولو لكم كأسأؿ اهلل عز كجل أف 
 يثبتنا بقولو الثابتن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 إٌظبَ اٌزى٠ٕٟٛ ٚإٌظبَ اٌزشو٠ؼٟ

 

نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

شيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو ب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ثل األعلى. شركة أبدعت تعالوا بنا إلى ىذا المثل الذم البد أف نقرب بو حقيقة عظمى كهلل الم
جهازان للتو من األجهزة التي يحتاج إليها الناس في أعمالهم كشؤكنهم كبيث  ىذا الجهاز بين الناس 

كسيوٍّؽى في المدف كالببلد المختلفة البد أف تجد مع ىذا الجهاز كمقركنان بو كتيبان يتضمن ىذا 
يفية المحافظة عليو كالسبيل األمثل الكتيب كيفية استعماؿ ىذا الجهاز على النحو السليم كك

لاليانتو كال ريب أف من أدرؾ ضركرة شكر ىذا المالنع الذم أخرج ىذا الجهاز كأبدعو يدرؾ في 
ـى للناس مقركنان بو كيفية استعمالو كطرؽ صيانتو كسبل  الوقت ذاتو ضركرة شكر ىذا المالنع إذ قد 

يمترم بها كيرتاب. تعالوا نتجاكز ىذا  المحافظة عليون ىذه حقيقة ما أحسب أف في الناس من
المثل إلى الحقيقة التي أريد أف أضع نفسي كإياكم أمامها. ىذا الكوف الذم أقامنا اهلل عز كجل 
فيو ىو الجهاز األكبر الذم نتقلب في غماره كال يمكن لعاقل أف ال يتبين مدل رحمة اهلل بعباده 

سافن انظر إلى العالم العلوم كاألفبلؾ التي من خبلؿ ىذا الجهاز الذم أخضعو لحاجات اإلن
تتحرؾ لخدمة اإلنساف كالتي ينقسم الزمن من خبلؿ حركتها إلى ليل كنهارن ىذا الجهاز الذم 
يطيل الليل عندما يحتاج اإلنساف إلى طولو على حساب النهار كيطيل النهار عندما يحتاج 

يتمثل في الهواء السارم ما بين السماء اإلنساف إلى طولو على حساب الليلن ىذا الجهاز الذم 
كاألرض خدمة لئلنساف كحياتون ىذا الجهاز الذم يتمثل في األرض التي كط أىا اهلل سبحانو 

كتعالى كجعلها مهادان تحت أقدامنا كجعلها كنػزان للمدخرات المختلفة المتنوعة التي نحتاج إليها 
التي فجر منها النباتات المتنوعة المختلفة من عركؽ مياهن من معادف مختلفةن ثم ىذه األرض 

كالتي تقدـ لئلنساف احتياجاتو المتنوعة من الثمار كالفواكو كاألغذية المختلفةن يعطيك اهلل عز 
كجل في الاليف منها ما تحتاجو من ثمار الاليف كيعطيك اهلل عز كجل في الخريف منها ما 
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ليك اهلل عز كجل منها في الشتاء ما يحتاج يحتاج إليو جسمك من الثمار في ىذا الفالل كيقدـ إ
إليو جسمك في فالل الشتاءن أقامك اهلل سبحانو كتعالى من ىذا الجهاز على خدمة عجيبة 
كمسخرات تدكر حوؿ ماللحتك حوؿ حياتك كنبهك اهلل عز كجل إلى ىذا الجهاز كأىميتو 

كاهلل أنزؿ لكم من هلل ”لخدمتك في  يات كثيرة منثورة في كتاب اهلل عز كجلن انظر إلى قولو
كإف لكم ”ن انظر إلى قولوهلل “السماء ماءن فأحيا بو األرض بعد موتها إف في ذلك اية لقـو يسمعوف

ن انظر إلى “في األنعاـ لعبرة نسقيكم مما في بطونو من بين فرثو كدـو لبنان خالالان سائغان للشاربين
كمن الشجر كمما يعرشوف. ثم كلي من   كأكحى ربك إلى النحل أف اتخذم من الجباؿ بيوتان ”قولوهلل 

كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلبلن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانو فيو شفاء للناس إف 
ىذا ىو حديث القر ف عن الجهاز الكبير الكبير الذم أقامو اهلل عز “. في ذلك ايةن لقوـو يتفكركف

م مثالون ماذا عن التعليمات التي كضعها كجل لخدمة اإلنسافن فماذا عن الكتيبن كقد ذكرت لك
اهلل عز كجل أمامنا كالتي بها نعلم كيف نتعامل مع ىذا الجهاز الكونين كيف نالونون كيف نرعاهن 
ىذا ما يسمى بالنظاـ التشريعين نظاـ تكويني ىو ىذا الجهاز أما الكتيبن كأعيدكم إلى المثاؿ 

ؾن فهو النظاـ التشريعين كما ىو النظاـ التشريعي؟ الذم ذكرت كىو ما يسميو الناس اليـو بالكتلو 
ىو التعليمات ااتية من قبل رب العالمين تقوؿ لناهلل ىكذا ينبغي أف تتعاملوا مع الجهاز الكوني 
الذم سخرتو لالالحكمن إياكم أف تشردكا عن ىذه التعليمات فيشقيكم ىذا الجهاز بدالن من أف 

النظاـ التشريعين فيا أيها اإلخوة ىل من عاقل يرل مدل يسعدكمن ىذا النظاـ المتكامل ىو ىذا 
ما في جهاز أنتجتو شركة من خير كفائدة لئلنساف كللمجتمع اإلنساني يلهج بلساف حالو أك قولو 
بكلمات الشكر لتلك الشركة أك لذلك المالنع ثم ال يلهج بالشكر ذاتو للكتيب المقركف بذلك 

قدره كيقدسو ثم يرمي بالكتيب أرضان؟! مجنوف ذاؾ الذم الجهاز؟! ىل من عاقل يأخذ الجهاز كي
يفعل ىذا. ىذا النظاـ الكوني الذم ينبض كلو بكل دقائقو بمعاني اللطف من اهلل بعبادهن بمعاني 
الرحمة من اهلل سبحانو كتعالى بعبادهن عبلقة النظاـ التشريعي بهذا النظاـ الكوني كعبلقة ذلك 

شركتون فلف رأيت ألطاؼ اهلل سبحانو كتعالى كمظاىر رحمتو تتؤلأل الكتيب بالجهاز الذم أنتجتو 
في ىذا النظاـ الكوني الذم جعلو اهلل خادمان لك فبلبد أف تتبين أيضان ألطاؼ اهلل عز كجل كرحمتو 

الغامرة بالنظاـ التشريعي الذم قرنو اهلل سبحانو كتعالى لك مع نظامو الكونين فيا عجبان لمن 
اـ الكوني كيتقلب فيو كيتمتع بما فيو من خير فلذا نظر إلى النظاـ التشريعي يستقبل ىذا النظ

الذم كضعو اهلل أمامنا قائبلن إف أردتم أف تسعدكا بهذا النظاـ الكوني فطبقوا ىذه التعليمات التي 
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 كضعتها بين أيديكم. في الناس من يػيٍقًبلي إلى ىذا النظاـ التشريعي فيزدريون يلقيو كراءه ظهريان 
كيتبـر بون أليس ىذا تمامان كشأف ذاؾ الذم اشترل جهازان من معمل أك مالنع كلما كقف على 
الكتيب المقركف بو ألقى الكتيب جانبان كأخذ ينظر إلى ىذا الجهاز يتعامل بو تعامبلن أعمى أيعد 

لحقيقة ىذا من العقبلء يا عباد اهلل! كلكن ما الفرؽ بين ىذا المثاؿ الذم كضعتو أمامكم كبين ا
التي نتكلم فيها! ما أكثر الناس الذين يتبرموف اليـو بشريعة اهللن ما أكثر الناس الذين يضيقوف 

ذرعان بأحكاـ اهلل عز كجل إف كانت مما يتعلع بحياة اإلنساف الفردية أك مما يتعلع باألسرة كنظاـ 
قاتهم االجتماعية أك األسرة أك مما يتعلع بعبلقة الناس بعضهم مع بعض فيما يتعلع بتنسيع عبل

االقتالادية أك نحوىان يضيع ذرعان كيتبـر السيما عندما يجد أحدىم نفسو أماـ النظاـ التشريعي 
الذم كضعو اهلل أمامنا من أجل حماية األسرة من السوء الذم قد يتسرب إليهان من أجل حماية 

لذا كجد النظاـ الكوني األسرة من أسباب الشقاء التي قد تتسرب إليهان يضيع ذرعان بذلكن ف
تقل بى فيو كسعد بو كحاكؿ أف يعتالره إلى النهايةن كيحك إف النظاـ التشريعي غطاءه البد منو 

للنظاـ الكونين إف أردت أف تفالل بين نظاـ اهلل الكوني كنظامو التشريعي فاعلم أف النظاـ الكوني 
ك تمامان كالذم يستعمل الذم صاغو اهلل عز كجل إلسعادؾ لسوؼ يتحوؿ إلى سببو لشقائ

الجهاز الذم أخذه للتو كلكن دكف أف يستعمل صفحة التعليماتن دكف أف يستعمل كسيلة 
الاليانةن البد أف يزجو ىذا الجهاز في سببو من أسباب الشقاء قوالن كاحدان كما تعرفوف جميعان يا 

في نظامو الكوني الذم سخره عباد اهلل. أما تتعجبوف من أناسو مؤمنين باهللن أناسو يركف لطف اهلل 
لنا بدءان من أجرامو العلوية إلى ما بين السماء كاألرض من رياح تهب إلى األرض كما على ظهرىا 
كما في دخائلها إلى النظاـ الذم أقامو اهلل عز كجل في كياف اإلنساف الداخلين يرل لطف اهلل 

ي الذم ىو في جملتو تعليمات لكيفية كيرل رحمة اهلل بو في ىذا فلذا التفت إلى النظاـ التشريع
التعامل مع النظاـ الكوني تبـر بو كضاؽ ذرعان بو كأخذ يتلفت إلى الحداثة كيلتفت إلى 

االبتداعات التي يريد أف يتقىم مىها من ىنا كىناؾ كلربما اتهم بياف اهلل الذم يدعوه إلى النظاـ 
اتهم الذين يريدكف أف ينضبطوا بهذا النظاـ التشريعي الذم يحمي عبلقتو مع النظاـ الكوني ربما 

التشريعي بأنو دعوة إلى العود إلى الظبلـ كإلى الحياة الظبلمية السابقةن ىذه ظاىرة غريبة كعجيبة 
يا عباد اهللن أال يؤمن اإلنساف باهلل ىذا يزج اإلنساف في مثل ىذا التالور األخرؽن غير مؤمن بأف 

ال يؤمن بأف لهذا اإللو مشرعان أيضان كلكن العجب ال ينتهي من لهذا النظاـ مكونان كمن ثم فهو 
إنساف يؤمن بوجود اإلنساف الخالع المنظم لهذا الكوف ثم ال يؤمن بحاجة ىذا النظاـ الكوني إلى 
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صفحة تعليمات لئلنساف كيف يتعامل مع ىذا النظاـ الكونين ىذا أمر غريب جدان أيها اإلخوة. 
ف اهلل عز كجل في نظامو التشريعي إف فيما يتعلع باألسرة كإف فيما من أراد أف يتبين مدل لط

يتعلع بعبلقة اإلنساف بربو كإف فيما يتعلع بشبكة العبلقة اإلنسانية مع إخوانون من أراد أف يتبين 
مدل رحمة اهلل كمدل لطف اهلل سبحانو كتعالى في نظامو التشريعي فليتأمل في النظاـ الكوني 

مة اهلل كلطف اهلل كرحمة اهلل باإلنساف أيان كاف ىذا اإلنساف في نظامو الكونين كليتدبر مظهر نع
نظاـ كوني سخره اهلل لك من أعلى األجراـ الكونية إلى أدقهان سخره اهلل لسعادتكن سخره اهلل 

سبحانو كتعالى من أجل أف تجد فوؽ ىذه األرض أسباب رخاءؾن أسباب طمأنينتكن من أجل أف 
لحياة الدنيا مقومات سعادتك الفردية كاالجتماعية البدنية كالركحية كغيرىان اإللو تجد في ىذه ا

الذم رحمك بنظامو الكوني ىو الذم يلطف بك كيرحمك بنظامو التشريعي فبل يأتين من يريد أف 
يفرؽ بين النظاـ الكوني الذم سخره اهلل عز كجل لنا كنظامو التشريعي الذم أىداه اهلل سبحانو 

لنا إال إف كاف ىذا اإلنساف من المجانين الذين يأخذكف الجهاز من الشركة أك المعمل  كتعالى
الذم أنتجو ثم يمزقوف الكتيب الذم يتضمن بيانان لكيفية التعامل مع ىذا الجهاز. أسأؿ اهلل عز 
من كجل أال يحرمنا من نعمة العقل كالباليرة التي تبين لنا مدل فضل اهلل عز كجل إذ أكرمنا بكلو 

 ىذين النظامين النظاـ الكوني كالنظاـ التشريعي. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

عباد اهلل إف الذم يتشاغل في ىذا المسجد في ىذا الوقت بما يالرفو كيحجبو عن كظائف ىذه 
العبادة محجوب عن قبوؿ ىذه الالبلةن أجهزة الجواؿ ما ينبغي استخدامها كنحن ناللين الخطبة 

ركعتين كصبلة الركعتين تتمة لالبلة الظهر التي ىي أربع ركعات فمن شغل نفسو بهذه  بمثابة
 األجهزة فليعلم أف صبلتو مردكدة عليون ىكذا قرر الفقهاء
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 ٚػل ٚٚػ١ل

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
م سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظي

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدن
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

أما بعد يا ابن  دـ إذا أردت أف تشهد صفات الرحمة كالمغفرة كالالف  كالجود ااتية من اهلل عز 
اهلل سبحانو كتعالى من  كجل إليك كالتي تنسيك بطشو كعقابو فانظر إلى ما يالل إليك من عند

سابغ نعمو ك الئون كإذا أردت أف تشهد كعيده كبطشو كانتقامو كعذابو فتأمل فيما يالل إلى اهلل 
سبحانو كتعالى منك. تعالوا نتأمل في النعم التي تاللنا من عند اهلل سبحانو كتعالى. إف اإلنساف أيان  

م اهلل الكثيرة كالوفيرة التي ال تيٍحالىىن إف كاف يسب  في يمٍّ متبلطمو ال شطآف لو كال قرار من نع
نظرت إلى العالم العلوم رأيت أنو عالم سخره اهلل بقضو كقضيضو لراحتك كحياتك أنت يا ابن 
 دـن األفبلؾ تتحرؾ فيو لخدمتكن الشمس كالقمر دائباف فيو من أجل توفير أسباب رغد العيش 

ى سنوات فشهور فأياـ كليالي فساعاتن كإف لحياتكن من أجل تقسيم الزمن الذم تتقلب فيو إل
تأملت في األرض التي تحتضنك رأيت أف اهلل سبحانو كتعالى قد جعلها مخزنان للكثير كالوفير 

كالمتنوع من رزقك كاحتياجاتك المتنوعةن تأملت في ظاىر األرض رأيتها تتفجر بأمر من اهلل عز 
تٍّعي ناظريك كفيها من الركائ  العبقة ما ييمىتٍّعي كجل بأنواع شتى من النباتاتن فيها من األلواف م ا ييمى

أنفك كفيها من الطعـو المتنوعة المختلفة ما يلتذ أكلك لو كفيها الرزؽ الوفير الذم كفػ رىهي اهلل عز 
كجل ألنعامكن كإف تأملت في الرياح الهابة من حولك فيما بين السماء كاألرض كجدت مزيدان من 

الىىن تنظر فتجد ىذا الغبلؼ الجوم الذم أقامو اهلل عز كجل خادمان لحياتك النعم التي ال تيحٍ 
ساىران على استمرار ىذه الحياة يدرأ عنك الشهب كالنيازؾ كاألجراـ الملتهبة المختلفةن تتأمل في 
الرياح الهابة من حولك كل ذلك مسخر لكن تنقل السحب من ىنا إلى ىناؾ كىكذا تعود فتنظر 

رقك إلى قدمك فماذا تجد؟ تجد جهازان معقدان عجيبان من أجزاء كثيرة متراكبة إلى كيانك من ف
متآلفة كل جزء منها يسهر على رعايتكن كل جزء منها عاكف على خدمتكن ىذا ما تراه عندما 
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تتأمل فيما يالل إليك من عند اهلل عز كجلن حقان أف اإلنساف عندما يتأمل في ىذا الذم يالل إليو 
ز كجل ينسى أنو ذك عقاب أيضانن ينسى بطشون ينسى انتقامون ينسى كعيدهن كل من عند اهلل ع

ذلك ييٍطوىل من ذىنو بل من ناظريو أماـ ىذا اليم المتبلطم من نعم اهلل التي ال تيٍحالىى كحسبكم 
كلقد كرمنا ”ن “كإف تعدكا نعمة اهلل ال تحالوىا إف اإلنساف لظلـو كفار”من ذلك قولو عز كجلهلل 

كحملناىم في البر كالبحر كرزقناىم من الطيبات كفضلناىم على كثير ممن خلقنا بني  دـ 
كأما إذا نظرت يا ابن  دـ إلى ما يرقى إلى اهلل منك فماذا تجد؟ تجد ما ينسيك رحمة “. تفضيبل

اهلل عز كجل كفضلو كنعمون تجد ما يضعك كجهان لوجو أماـ كعيد اهلل كبطشون أسجدى اهلل سبحانو 
ك يا ابن  دـ مبلئكتو كطرد في سبيلك الشيطاف الذم استكبر عليكن طرده من جنانو كتعالى ل

كرحمتو ثم أكصاؾ ىذا اإللو الذم أكرمك ىذا اإلكراـ بأف تالغي إلى تعاليمو كأف تحقع ما بو 
سعادتك كحذرؾ من كساكس عدكؾ ىذا الذم طرده اهلل عز كجل من أجلك من جنتو فماذا 

 عز كجل كراءؾ ظهريان كاتبٍعتى كساكس عدكؾن اتبٍعتى كساكس ىذا فعلت؟ كضٍعتى كصايا اهلل
الشيطاف كاتخذتو كليان لك من دكف اهللن تأمل يا أيها اإلنساف في ىذا العتاب الرقيع من اهلل أال 

كإذ قلنا للمبلئكة اسجدكا ادـ فسجدكا إال إبليس  ”يدعوؾ إلى الخجل الذم يذيب إنسانيتك 
أمر ربو. أفتتخذكنو كذريتو أكلياء من دكني كىم لكم عدكن بئس  كاف من الجن ففسع عن

أال يخجلك ىذا. عندما تتأمل في العدك الذم حذرؾ اهلل عز كجل من الخضوع “ للظالمين بدال
لون ىو عدكه كعدكؾن ىذا الذم تراه في صورة إنساف كىو في داخلو ككيانو الداخلي كحشه 

الد ىنا شياطين الجن كإنما أقالد الكثرة الكاثرة من مستكبر على اهلل عز كجلن كأنا ال أق
شياطين اإلنسن حذرؾ اهلل سبحانو كتعالى من كثيرو من الطائفة التي مؤل بيانو الرباني من الحديث 
عنها كمن بياف خيانتها كمن بياف سوءىا ككم ككم حدثك عن النعم التي أغدقها اهلل عز كجل عليها 

ليًعنى الذين كفركا من ”رت بنعمون إنها تلك الفئة التي قاؿ عنهاهلل ثم إنها استكبرت على اهلل كسك
ن أجل حذرؾ اهلل عز كجل من أف تتخذ من عدكؾ “بني إسرائيل على لساف داكد كعيسى ابن مريم

كعدكه كليان كأمرؾ بأف تكوف ساىران على حقوقك كعلى حقوؽ اهلل عز كجل في عنقك كعلى 
دسات التي أقامك اهلل عز كجل حارسان عليها فماذا صنعت؟ األكطاف التي متعك بها كعلى المق

أعرضت عن ىذا الذم كصاؾ اهلل عز كجل بو كتخاذلت أماـ عدكؾ كعدكهن يقوؿ لك في بيانو 
يا أيها الذين  منوا ما لكم إذا قيل لكم انفركا في سبيل اهلل اثاقلتم إلى األرض ”الذم يبلحقك بو 

إال ”كيقوؿ لكهلل “ ة فما متاع الحياة الدنيا في ااخرة إال قليلأرضيتم بالحياة الدنيا من ااخر 
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ن فماذا “تنفركا يعذبكم عذابان أليمان كيستبدؿ قومان غيركم كال تضركه شيئان كاهلل على كل شيء قدير
صنعنا؟ أعرضنا عن ىذا البيافن أعرضنا عن ىذه الوصايا ثم أعرضنا عن ىذا التحذير كبدالن من أف 

فنكوف صفان كاحدان ننتالر لدين اهلل سبحانو كتعالى كما أمر كنقف في كجو ىذا العدك   نلبي أمر اهلل
كما أكصى بدالن من أف نفعل ذلك لجأنا إلى التخاذؿن لجأنا إلى التخاصمن لجأنا إلى التفرؽ 
كاستشرل العدك كفعل كل ما قد طاب لو كىا ىو ذا يقتحم بين المقدس كما تعلموف كىا ىو 

شاء أف يػيقىتػٍّلىهيم كىا ىي ذم كعيده بل غطرستو التي يواجو العالم اإلسبلمي أجمع بها ال يػيقىتٍّل من 
تتناىى ق ن ما ىو موقف المسلمين الذين شرفهم اهلل بنعمو التي حدثتكم عنهان الذين شرفهم اهلل 

“ اهلل إال تنالركه فقد نالره“ ”إف تنالركا اهلل ينالركم”سبحانو كتعالى ببيانو الذم يخاطبهم بوهلل 
كلكن اهلل عز كجل شر فػىنىا بهذه المهمة كىو ليس بحاجة إلينان شر فػىنىا بأف نكوف حراسان للقيمن 

حراسان للمقدساتن حراسان لحقوقنان ألكطاننا فماذا صنعنا؟ أعرضنا عن ىذا الذم أكصانا اهلل عز 
ىذا العدك كليان لنا من  كجل بو ككما اتخذنا من الشيطاف الجني كليان لنا من دكف اهلل اتخذنا من

دكف اهلل عز كجل أجل كلو لم نكن قد أعلنا ذلكن ال أدؿ  على ذلك من التخاذؿن من التخاصمن 
ال أدؿ على ذلك من ىذا الذم تعرفوف مما يضيع الوقت عن ذكره كالخوض في تفاليلو. حذرىنىا 

ال يغرنكم ”كقاؿ لناهلل “ الدنيا متاعإنما ىذه الحياة ”البياف اإللهي من أف نركن إلى الدنيا كقاؿ لناهلل 
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب كلهو كزينة كتفاخر بينكم كتكاثر في األمواؿ كاألكالد “ ”باهلل الغركر

كاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختل  بو نبات ”إلى  خر اايةن ...“ 
ا أف المقر ىناؾن با بني  دـ ال تتخذكا من الممر مقران كأنبأن“ األرض فأصب  ىشيمان تذركه الرياح

كال تضعوا المقر كراءكم ظهيرانن أنتم راحلوف من ىذه الحياة الدنيان فماذا صنعنا؟ عانٍقنىا زىرة 
الحياة الدنيا على خبلؼ ما أمرن جعلنا من الدنيا سكرانن اعتالرنا الدنيا بكل ما تعرفوف من مزاياىا 

بػىنىا عن الشرؼ الذم متػ عىنىا اهلل سبحانو كتعالى بون ىذا ما يفد سىكىرىان لنا حىجى  بػىنىا عن كصايا اهللن حىجى
إلى اهلل منا فما الذم ييذىكٍّركم ىذا الذم أقوؿ؟ إنو ال ييذىكٍّرينىا إلى ببطشون ال يذكرنا إلى بعقابون ال 

فلم أتخذ من الشيطاف كليان لقد يذكرنا إال بوعيده يا عباد اهللن أال ال يقولن كاحد فيكم أما أنا 
نػىف ٍذتي أكامر اهلل كلها كأديت حقوؽ اهلل في عنقين حتى الرسل كاألنبياء ما قالوا ىذا الكبلـن ما 

كلو يؤاخذ اهلل الناس بما كسبوا ما ترؾ على ”ادعوا ىذه الدعول العريضة ق ن كصدؽ اهلل القائلهلل 
نت أديت حقوؽ اهلل! أديت حقوؽ عينيك! أ“ ظهرىا من دابة كلكن يؤخرىم إلى أجل مسمى

أديت حقوؽ ىذه الحياة التي تتمتع بها! أديت حقوؽ أنفاسك الالاعدة كالهابطة! من ىذا الذم 
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يستطيع أف يقوؿ إنني لم أقالر في جنب اهلل سبحانو كتعالى ال الرسل كال األنبياء كال الربانيوف من 
ااف ما الموقف الذم يجب أف يتخذه اإلنساف عباد اهلل سبحانو كتعالى قالوا ىذا الكبلـ. ك 

المؤمن باهلل عز كجل؟ ىل ينبغي أف يركن إلى الالورة التي تذكرنا بفضل اهلل كرحمتون ىل ينبغي أف 
نركن إلى ما ياللنا من عند اهلل أـ ينبغي أف نركن إلى ما يرتقي إلى اهلل من عندنا. أما البارم 

ج ىاتين الحالتين الواحدة منهما باألخرل كأف نكوف بين سبحانو كتعالى فقد ربانا على أف نمز 
أجل ىكذا يقوؿ اهلل عز كجلهلل “ كانوا يدعوننا رىبان كرغبان ”الرجاء كالخوؼ كصدؽ اهلل القائلهلل 

فلنكن على ىذا المنواؿن تشدنا ااماؿ “ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوف ربهم خوفان كطمعان ”
كعيد اهلل كبطشو بسبب سوء فعالنا  نان  خرن ىكذا ينبغي أف يكوف  برحمة اهلل  نان كتخيفنا مظاىر

اإلنساف ماداـ يتمتع بالحياة الرغيدة كالقوة كالقدرة على الحركة كتنفيذ أكامر اهللن فلذا غاضت من  
كياف اإلنساف قواه كإذا انقضى عهد القوة كالنشاط من كيانو ككجد نفسو متمددان على فراش 

لموت تزكم أنفو فلينس الخوؼ كالبطشن فلينس الوعيد كليتذكر كعد اهلل الموت كشم رائحة ا
كليتذكر رحمة اهلل سبحانو كتعالى كليقل إف بلساف قولو أك بلساف حالو ىا أنا أفد إليك يا ربي 
ضعيفان كما قد كلدت ضعيفانن ىا أنا أفد إليك ال أملك حوالن كال قوةن ال أملك طاقةن ىكذا 

إليك فارحمني بضعفين ال تؤاخذني بسوء فعالين ىكذا ينبغي أف يكوف مآؿ خلقتني كىكذا أفد 
اإلنساف كلكني أعود فأقوؿ لكم ىذا الواجب الذم يأمرنا اهلل عز كجل بو؛ ردع العدك الذم نهب 
األرض كسيطر على الحقوؽ كاغتالب الوطن كىا ىو ذا يتوعد المؤمنين كالمسلمين في العالم  

المقدس الذم شرفو اهلل بمعجزة المعراج كاإلسراء اللتين أكـر بهما  كلو بأف يستلب منهم بيت
اهلل رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم فيا عباد اهلل اتفقوان يا عباد اهلل كفاكم تخاذالن يا 
عباد اهلل أجمعوا أمركم ثم اتو صفان كنفذكا أمر اهلل سبحانو كتعالى الذم شرفكم بون إف لم تفعلوا 

إال تنفركا يعذبكم عذابان ”لك فلتعلموا أنكم أماـ كعيد اهلل الذم سينفذ في الدنيا قبل ااخرة ذ
أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل “ أليمان كيستبدؿ قومان غيركم كال تضركه شيئان كاهلل على كل شيء قدير

 العظيم.
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 اٌظٍٛاد اٌقٌّ ٟ٘ اٌّغزًَ ِٓ هعٌ ا٢صبَ ٚاألٚىاه

 

الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ض في تقلباتو المختلفة لؤلكساخ كاألقذار المتنوعة سواءه منها إنكم لتعلموف أف كل كاحد منا يتعر 
ما تحملو إليو الرياح من الغبار كاألتربة كسواءه منها ما كاف مالدره اإلنسافى ذاتو فما ىو المغتسل 
الذم ينبغي أف يػيٍهرىعى إليو كلما كجد نفسو قد ابتلي بشيء من ىذه األكساخ؟ المغتسل الذم يػيٍهرىعي 

ساف كما تعلموف ىو ىذا الماء الطهور الذم ينجدنا اهلل عز كجل بو كصدؽ اهلل القائلهلل إليو اإلن
ن كقد عىًلمى اهلل عز كجل أف اإلنساف يتعرض دائمان لهذه “كينػزؿ عليكم من السماء ماءن ليطهركم بو”

نظر. األكساخ المختلفة فجعل نعمة الماء كفيرة ككثيرة يراىا اإلنساف من حولو أٌنى تقل بى ك 
كاإلنساف أيضان يا عباد اهلل عندما يخوض غمار ىذه الحياة الدنيا بمختلف أعمالها كأنشطتها البد 
أف ياليبو رشاش كثير من المعاصين البد أف ياليبو رشاش كثير من األكزار فما ىو المغتسل الذم 

ف أكرمنا بالماء ىيأه ربنا الرحمن الرحيم من أجل أف يتخله اإلنساف من رجس  ثامو كأكزاره بعد أ
الذم يتخله بو أحدنا من رجس األتربة كالغبار كاألقذار المادية؟ إنو الاللوات الخمس 

المكتوبةن ىذا ىو المغتسل الذم ينجدنا اهلل سبحانو كتعالى بو. كلماذا كانت خمس صلوات في 
ض غمارىان اليـو كالليلة؟ ذلك ألف اإلنساف دائمان كلما خاض غمار ىذه الدنيان كالبد أف يخو 

سيجد أنو قد أصيب برشاش بعضو من الذنوب كمن ثم فقد كانت رحمة اهلل عز كجل لو 
بالمرصادن يدخل كقت الالبلة فيػيٍهرىعي إليها كيقبل إلى اهلل عز كجل بأدائها على النحو الذم أمر 

قو كإذا بالحيفتو السوداء عادت بيضاء كإذا بثقل األكزار قد ذاب من كاىلو فلذا عاد إلى سو 
كمخاضتو كأصابو رشاش من األكزار ثانية عاد إلى الالبلة في الميقات الثاني كإذا بهذه الالبلة 

ىي األخرل طهرتو كأعادت صحيفتو الملوثة إلى البياض كالطهرن ىذا ىو المغتسل الذم ينبئ عن 
قد مدل رحمة اهلل عز كجل بعباده ىيأه اهلل عز كجل لنا كي نمحوى  ثار رشاش المعاصي التي 
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قاؿهلل أرأيتم لو أف نهران غمران  فيما ركاه مسلم كغيره أنو  نتعرض لهان كقد ص  عن رسوؿ اهلل 
بباب أحدكم يغتسل منو في اليـو خمس مرات أكاف يبقى عليو درف قالوا ال يا رسوؿ اهلل قاؿ 
 فكذلكم الاللوات الخمس تمحو  ثاـ العبد كأخطاءه. بل إف الاللوات الخمس من شأنها أنها
تمحو المعاصي التي تستوجب الحد ما لم تكن ىذه المعاصي متعلقة بحقوؽ العبادن كقد ص  

في المسجد قبل الالبلة فأسر إليو أنو قد  فيما ركاه الشيخاف أف رجبلن دخل إلى رسوؿ اهلل 
كسكت عنو ثم عاد الثانية يذكر لو ذلك فأعرض عنو  ارتكب موجب حد فأعرض رسوؿ اهلل 

كأصحابو عاد الرجل ييذىكٍّري رسوؿ  رسوؿ اهلل كسكت عنو كلما أقيمت الالبلة كصلى رسوؿ اهلل 
أرأيت أنك عندما خرجت من بيتك ألم تتوضأ فتحسن كضوءؾن ألم  بما قاؿ فقاؿ لو  اهلل 

لك ذنبكن ىذا ىو دكر الالبلة في حياة اإلنساف يا  تشهد معنا الالبلة قاؿ بلى قاؿ فقد غفر اهلل
عباد اهللن بل أقوؿ لكم شيئان  خرهلل ما أكثر الذين ابتلوا في حياتهم بأمراضو شتى نفسية مختلفةن 
ما أكثر الذين ابتلوا بالكآبة فكاف دكاؤىم الذم انتشلهم من ىذا المرض ىو اإلقباؿ إلى الالبلةن 

ضو نفسيةو مختلفة كلكن صلتهم باهلل جعلتهم يػيٍهرىعيوف إلى الوقوؼ ما أكثر الذين تقلبوا في أمرا
بين يدم اهلل عز كجل فكانت صبلتهم خير دكاء ألمراضهم المختلفةن كما أكثر المالائب التي 
طرقت أبواب كثيرو من المجتمعاتن مالائب مختلفةن من ذلك القح  كاحتباس األمطارن كاف 

كأعادىم إلى أمن الطمأنينة كرغد العيش ىذه الاللوات الشيء الذم رفع ىذا الببلء عنهم 
الخمسن كلماذا ال تكوف الاللوات الخمس بهذه المثابة! إنها يا عباد اهلل في الالورة كالمظهر 
تكليف كلكنها في الحقيقة استضافة كتشريفن فلذا استجبت الستضافة اهلل سبحانو كتعالى 

ان ثم داعيان أف يهديك كأف يكؤلؾ بعين عنايتو أتتوقع أال ككقفت بين يديو حامدان ثم مثنيان ثم مستعين
يقوؿ اهلل لك لبيك يا عبدم! أتتوقع أف يالرفك من ضيافتو دكف إكراـ كىو ربه كريم! فيا عجبان 
يا عباد اهلل يا عجبان لجسوـو ال تعرؼ لذة الالبلة كالوقوؼ بين يدم اهلل كيا عجبان لجباهو لم تذؽ 

سبحانو كتعالى لقد قلت لكم كأؤكد أف الالبلة في ظاىرىا تكليف كلكنها لذة السجود لوجو اهلل 
في الحقيقة استضافة من اهلل كتشريف فلماذا نجد ًقطىاعان كثيرة من المسلمين قد قىطىعيوا أنفسهم 
عن استضافة اهلل عز كجل؟ لماذا نجدىم قد أعرضوا عن نداء اهلل عز كجل يستضيفهم؟ أليس 

عباد اهلل؟ مسلموف! كلو كانوا غير مسلمين لزاؿ العجبن مسلموف يقرؤكف   ىذا أمران عجيبان يا
كيسمعوف أك “ إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان موقوتان ”كتاب اهلل عز كجل كيرددكف قولوهلل 

كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك ”كيقرؤكف قولوهلل “ كأقم الالبلة لذكرم”يقرؤكف قولوهلل 
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كمع ذلك يستضيفني اهلل عز كجل للوقوؼ بين يديون أعرض! “ ك كالعاقبة للتقولرزقان نحن نرزق
أعرض عن استضافتو لي! شيءه ال يتالوره العقل ق . ثم إف البياف اإللهي يضعنا أماـ صور مرعبة 
كمخيفة لمالير اإلنساف يـو القيامةن ذاؾ الذم كاف في دنياه معرضان عن ىذه الالبلةن عن ىذه 

يـو ييٍكشىفي ”طع نفسو كربما يقطع ااخرين عنهان اسمعوا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل االستضافةن يق
عن ساؽ كييٍدعىوفى إلى السجود فبل يستطيعوفن خاشعة أبالارىم ترىقهم ذلة كقد كانوا يدعوف إلى 

كجوه يومئذو ناضرة إلى ربها ناظرة ”ن اسمعوا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل “السجود كىم سالموف
أم إذا بلغت “ يومئذو باسرة تظن أف يػيٍفعىلى بها فاقرهن كبل إذا بلغت التراقي كقيل من راؽ ككجوه

ة كقيل أليس من راؽن أليس من طبيب يعيد الركح إلى مكانها من الجسد  إذا بلغت ”الركح التػ ٍرقػيوى
فبل صدؽ التراقي كقيل من راؽ كظن أنو الفراؽ كالتفت الساؽ بالساؽ إلى ربك يومئذو المساؽن 

الحظوا يا عباد اهلل كيف قرف البياف اإللهي الكفر بترؾ الالبلة كلم “ كال صلى كلكن كذب كتولى
يتحدث عن عبادةو غيرىا ألف اإلنساف إذا  ب إلى ربو بالبلة تامة غفر اهلل لو بقية ذنوبو أما إذا 

ىذا الذم يقولو   ب إلى اهلل معرضان عن الالبلة قد قطع نفسو عن استضافة اهلل عز كجل فمآلو
ن يا عجبان للمسلم الذم يعلم أنو عما قريب “فبل صدؽ كال صلى كلكن كذب كتولى”اهلل عز كجل 

بعد حين طاؿ الحين أك قالر سيتمدد على فراش الموت كلسوؼ يدخل عليو ملك الموت 
كلسوؼ يراه بعينيو كلسوؼ تنطوم قواه كلها لتؤكؿ إلى ال شيء كلسوؼ يجد نفسو كتلة من 

عبودية هلل كلكن فات األكافن فاتت الفرصةن أنا أعلم أنني صائره إلى ىذان لماذا ال أصطل  مع ال
موالم كربين لماذا ال أستجيب الستضافتو كلماذا ال أييىسٍّري السبيل للناس كي يستجيبوا لهذه 

ان فيما ص  عنوهلل أعطيت خمس االستضافة التي يدعوىم اهلل عز كجل إليها كقد قاؿ المالطفى 
لم يعطهن أحده من قبلين الثانية منهنهلل كجعلت لي األرض مسجدان كطهوران فأيما رجل من أمتي 
أدركتو الالبلة في مكاف فليالل. إف أدركتك الالبلة في السوؽ فلتالل ألف اهلل يأمرنا أف نؤدم 
ف الاللوات في مواقيتهان إف أدركتك الالبلة في مقهىن فقم كصلن إف أدركتك الالبلة في مطعمن إ
أدركتك الالبلة في قارعة الطريع كسمعت المؤذف يقوؿ اهلل أكبر قل بلساف حالك أك بلساف 

قولك لبيك اللهم لبيك. عباد اهلل أنا مكلف بأف أخبركم عن نذير ينطوم في ىذا الشتاء القادـ 
إف لم نالطل  مع موالنا كخالقنا فلسوؼ يكوف شتاءن قاسيان كلسوؼ نعاني من انقطاع المطر 

باسها ما لم نشهده في سنوات خلتن أنا أقوؿ ىذا كالحب يوجب علي ذلكن الغيرة على كاحت



  

 ~412 ~ 
 

أمتي كعلى بلدم توجب علي  ذلك فلنالطل  مع اهلل قبل فوات األكافن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
 اهلل العظيم.

 

 

 

 

 ٔؼّخ فف١خ ٠ىوِٕب هللا ػي ٚعً ثٙب

 

ي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يواف
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كجل نذيران بشتاء جاؼ قلت لكم في  خر خطبتي األسبوع الماضي إنني أحمل إليكم من اهلل عز 
موصوؿ قيظو بقيظ الاليف الذم انطول كمضى فسأؿ سائلوف أكحيه تنػزؿ من بعد بعثة خاتم 

حتى بلغك منو ىذا النذير؟ كالجواب يا عباد اهلل أف الوحي قد انقطع  الرسل كاألنبياء محمد 
عباده ماضية كقراراتو ببعثة خاتم الرسل كاألنبياء بدكف ريب كال شك كلكن سنن اهلل كقوانينو في 

التي يتعامل على أساسها مع عباده ما تزاؿ ناطقةن كالنذير الذم ينبغي أف نتلقاه من عند اهلل عز 
كجل ليس محالوران في كحي يأتي بو رسوؿ أك نبي كلكنو يخاطبنا كيتالل بنا عن طريع سنن اهلل 

نحن أمة مسلمة كهلل الحمدن إذان بل عن طريع دستوره كقوانينو التي يأخذ اهلل عز كجل بها عباده. 
فقد بايعنا اهلل عز كجل على اإلسبلـ كىذا يعني أننا عاىدناه بأف نؤدم حقوؽ ىذا اإلسبلـ الذم 

أكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم كإيام ”بايعنا اهلل عز كجل عليو كقانوف اهلل عز كجل يقوؿ لنا عندئذوهلل 
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سبلـ الذم بايعتموني عليو كىو عهد مستقر في ن لقد ألزمتم أنفسكم بأف تنفذكا عهد اإل“فارىبوف
أعناقكمن نفذكا ىذا العهد الذم ألزمتم أنفسكم بو تجاه أكامرمن تجاه الدين الذم شرفتكم بو 
كأنا ألـز ذاتي بأف أنفذ عهودم تجاىكم نعمات جيل ى ال تنقطعن سأكرمكم ببركات السماء 

بلـ كالطغاة عنكم كلسوؼ أحمي كسأكرمكم بنبات األرض كرزقو كلسوؼ أكف أيدم الظُّ 
حقوقكم من الناىبين كالمغتالبين كلكن إف بايعتموني على اإلسبلـ ثم أعرضتم عن تنفيذ ما 

اذكركا نعمتي التي أنعمت عليكم ”عاىدتموني عليو فانتظركا نقيض ذلكن ىذا ما يقولو قرار اهلل 
لماذا يكـر اهلل عز كجل الطغاة كلربما قاؿ قائل ف“. كأكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم كإيام فارىبوف

كالمارقين كالجاحدين لدين اهلل عز كجل في شرؽ العالم كغربو؟ كيأتي قانوف اهلل كينطع دستوره 
قائبلن أكلئك ليس بيني كبينهم عهدن لم يبايعوني على الخضوع لهذا الدينن لم يبايعوني على 

أنتم فهنالك عقد بيني كبينكمن ألم االستسبلـ لعبوديتهم لي فليس بيني كبينهم أم تبلـز أما 
تبايعوني على اإلسبلـن ألم تعلنوا أنكم معتزكف بليمانكم باهلل عز كجل إذان فقد تحملتم في 

أعناقكم حقوؽ ىذا اإليماف في حين أف أكلئك لم يتحملوا في أعناقكم تلك الحقوؽ ك ثركا 
من  ”ن كقانوف اهلل سبحانو كتعالى يقوؿهلل الحياة الدنيا على ااخرة التي كعد اهلل بها عباده الالالحي

كاف يريد الحياة الدنيا كزينتها نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف أكلئك الذين مأكاىم 
ىذا قانوف اهلل عز كجلن ليس ثم حاجة إلى استمرار كحي مادمنا نقرأ كتاب اهلل. كأعود “ النار

نذيرن كالذم ينطع بذلك قانوف اهلل المقركء في كتابو  فأقوؿ إنو شتاء يحمل في داخلو النذير كأم  
كسننو التي تطرؽ أسماعنا صباح كمساء إف لم نكن نقرؤىا في كتاب اهلل سبحانو كتعالىن فتعالوا يا 
عباد اهللن تعالوا نعكف على ساعةو قدسيةو من نقد الذات أدعوا إلى ذلك نفسي كأدعوكم جميعان 

كقادةن إلى أف نعكف ساعةن قدسيةن على النقد الذاتين تعالوا نشم رائحة  كأدعوا أمتنا جمعاء شعوبان 
أكفنان ماذا صنعنان نحن مسلموفن كىذا شرؼ كبير توجنا كجودنا الذاتي كالحضارم بو الشك في 
ىذا كال ريب لكن ىل أدينا حقوؽ ىذا الدين الذم بايٍعنىا اهلل عز كجل عليون ىل احترمنا شعائر 

تعلموف أركاف اإلسبلـ بعد الشهادتينن أكلها إقامة الالبلة كلم يقل المالطفى أداء اإلسبلـ كأنتم 
الالبلة كإنما قاؿ إقامة الالبلة كفرؽ كبير بين األداء كاإلقامةن المطلوب منا أف نقيمها على خير 
ركاف كجو كأف ندافع عنها بكل شكل كأف نعتز بها أينما كيًجٍدنىا ىذا معنى إقاـ الالبلةن إلى  خر األ
األخرل. بايٍعنا اهلل عز كجل على اإلسبلـن ىل اعتززنا بما يتضمنو اإلسبلـ من مبادئ كقيم أـ 

ساؿ لعابنا على ما عند ااخرينن أعرضنا عن النظم التي قضى اهلل عز كجل فضبلن منو كإحسانان أف 
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ا الذم ضمنو يحالن األسرة اإلسبلمية بحالن الوقاية كالسعادة كالحقوؽ الدائمة فأعرضنا عن ىذ
اهلل عز كجل لنا كساؿ لعابنا على األحواؿ التي يتقلب فيها ااخركفن كأنتم تعلموف أف األسرة قد 
أصبحت أطبلالن كبقايا أبنيةن ألم يؤؿ حالنا مع اهلل إلى ىذا يا عباد اهلل؟! أمرنا اهلل سبحانو كتعالى 

تتعلع بالنظم االجتماعية  بكثير من األحكاـ التي تتعلع بشخالية كل فرد على حده كالتي
كاالقتالادية كعبلقة ما بين المسلمين كغيرىم كنظرنا يمينان كشماالن كإذا بالقلة فق  تلك التي ال 

تزاؿ على العهد كأما األكثرية فمفتونوف بما لدل الغربيين كأقوؿ لكم أيها اإلخوة في ىذه 
ن األجانب في قاعة ىذا المسجد المناسبة باألمس الحقيقي أم في يـو الخميس استقبلت ثلةن م

رجاالن كنساءن فكاف فيمن سأؿن كالسائل امرأةن تقوؿهلل إننا إلى اليـو في الغرب نجاىد كنحاكؿ أف 
ن إننا مازلنا نناضل إلى اليـو في سبيل أف  تكوف أجور المرأة كأجور الرجل كلم نفل  إلى اليـو

جل في مجتمعاتنا كلكنا لم نفل  بعدن امرأة تكوف المرأة لها من القيمة في نظر الرجل مثل ما للر 
فرنسية مثقفة قامت تقوؿ لي ىذا الكبلـ ثم قالت ترل ىل من المأموؿ أف تنجحوا فيما لم ننج  
بو نحن؟ قلت لها ككياني كلو من الفرؽ إلى القدـ يحمد اهللهلل أما األجور فشريعتنا تنه على أال 

ياس الجودة في العمل كليس المقياس الهوية في العامل فرؽ بين الرجل كالمرأة في األجر إنما المق
كأما نظر المجتمع إلى المرأة فمتفرع عما رب انا كتاب اهلل سبحانو كتعالى عليو إذ يقوؿهلل 

إنها الوالية المتبادلةن المرأة تتمتع بالوالية على الرجل “ كالمؤمنوف كالمؤمنات بعضو أكلياء بعض”
أيضان بالوالية على المرأةن إنها الوالية المتبادلة التي ال تعرفها كفي الوقت ذاتو يتمتع الرجل 

القوانين الوضعية بعد. كمع ذلك ننظر إلى مجتمعاتنا اإلسبلمية فنجد من قد سىًكرى بهذا الذم 
يعاني منو الغربيوفن قد سىًكرى بهذا الببلء المحاؽ الذم يتأفف منو الغربيوف كاهلل عز كجل يقوؿهلل 

ىذا ىو مالدر اإلنذار الذم “. ي التي أنعمت عليكم كأكفوا بعهدم أكؼ بعهدكماذكركا نعمت”
حدثتكم عنو فلف أردتم مالدران  خرن كما أكثر مالادر ىذا اإلنذار في كتاب اهلل عز كجل 

تلك “ كلقد أرسلنا إلى أممو من قبلك فأخذناىم بالبأساء كالضراء لعلم يتضرعوف”فاسمعوا قولوهلل 
. سنة رب العالمين في عباده أف الناس الذين عاىدكا اهلل عز كجل على ىي سنة رب العالمين

السمع كالطاعة إذا أعرضوا عن تنفيذ العهد الذم ألزموا أنفسهم بو فلنو يطبع عليهم القاعدة 
القائلةهلل من لم يػيٍقًبٍل إلى اهلل بلطائف اإلحساف سيع إليو بسبلسل االمتحافن أم سيع إليو 

بسبلسل المالائبن بسبلسل الحرمافن بالسبلسل المتملثة بتسلي  الطغاة بسبلسل االبتبلءاتن 
كلقد أرسلنا إلى أممو من قبلك فأخذناىم بالبأساء كالضراء ”عليهمن ىذا ىو قانوف اهلل عز كجل 
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ىبل تضرعوا عندما جاءىم بأسنان كما “ فلوال إذ جاءىم بأسنا تضرعوا”قانوف اهلل “ لعلم يتضرعوف
أيها اإلخوةن ليس المراد بالتضرع المسكنة الظاىريةن ليس المراد بالتضرع المراد بالتضرع 

األكف التي ترتفع مرتجفة إلى السماء ثم يعود كل كاحد إلى شأنون المراد بالتضرع تجديد البيعة 
مع اهلل عز كجلن المراد بالتضرع إصبلح الفسادن المراد بالتضرع تقويم االعوجاجن المراد 

كل كاحد منا ساعةن قدسية مع نقده لذاتو ماذا صنعت؟ ماذا أسأت؟ ثم يجدد بالتضرع أف يقف  
فلوال إذ جاءىم بأسنا تضرعوا كلكن قست قلوبهم كزين ”البيعة مع اهلل عز كجلن ىذا معنى قولوهلل 

ىذه المرحلة التي نحن فيها أيها اإلخوة مرحلة عنوانها نعمة خفية “. لهم الشيطاف ما كانوا يعلموف
هلل عز كجل بهان الحرماف الذم نػيٍبتىلى بو في ىذه المرحلة نعمة كصدؽ من قاؿهلل ربما يكرمنا ا

نػىعىك أم ربما كاف العطاء في المنعن يمنعك فتستيقظ فتتوب  مىنػىعىكى فأعطاؾ كربما أعطاؾ فىمى
فتؤكب إلى اهلل عز كجل فتعود نعمو تترل في حياتكن أجلن كلكن إذا ركبنا رؤكسنا كلم تعمل 

رات في أنفسنا كلم نلتفت إلى اهلل على اختبلؼ المستويات أقوؿن فلربما تحيع بنا المرحلة اإلنذا
فلوال إذ جاءىم بأسنا تضرعوا ”األخرل التي يخاطبنا بها اهلل في ىذه السن ة الماضية في عباده 

فتحنا  فمبل نسوا ما ذيكٍّريكا بو”اسمعوا “ كلكن قست قلوبهم زين لهم الشيطاف ما كانوا يعلموف
أخشى ما “. عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أكتوا أخذناىم بغتةن فلذا ىم مبلسوف

أخشاه أف تحيع بنا ىذه المرحلة الثالثةن نركب رؤكسنا في اإلعراض ثم في اإلعراضن النُّذيري ال 
كلها كنسكر بنعم تعمل شيئان في مشاعرنا كعندئذو تأتي المرحلة الثالثةن يفت  اهلل عليو نعمو تترل  

اهلل الوافدة من السماء كالنابعة من األرض كلكن إف ىي إال فترة يسيرة من الزمن كتأتي ساعة 
المحع كالهبلؾن أجل عباد اهللن إف اهلل عندما يهلك أمة ال يهلكها كىي مستضعفة إنما يهلكها 

ر كإنما يسق  من عندما تبلغ األكج في تالورىا كصدؽ المثل القائلهلل ال يسق  أحد من الحالي
العرش أك السرير. اإلنساف الذم يكوف على حاليره ال معنى لسقوطو كلكن الناس الذين يريد اهلل 
عز كجل أف يمحقهم يشدىم كيملي لهم ثم يملي لهم حتى إذا سكركا بالنعمة ككصلوا إلى أعلى 

ن أجل يسقطوف من العرش أك السرير كال ي سقطوف من من حد البطر عندئذو يقعوف من حالعو
الحالير. أيها اإلخوة ىذا ىو مالدر اإلنذار الذم حدثتكم عنو في األسبوع الماضي كأنا أكجو 
ىذا اإلنذار إلى نفسي أكالن ينبغي أف أشم  رائحة كفي كلسوؼ أٍقًبلي إلى اهلل تائبان كأسألو أف يعينني 

اهللن أسألو سبحانو كتعالى أف  على االستقامة على دينو كتوبوا إلى اهلل جميعان أنتم أيضان يا عباد
 يكرمنا بالتوفيع إلى العود  منان متطمئنان إلى دينون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ِملِبد طالح االٍزَمبء

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد  
سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. 

على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

في الناس من يل  على ضركرة التداعي إلى صبلة االستسقاءن كالشك أف صبلة 
كصبلىان كصبلىا كثير من الخلفاء  االستسقاء سنة ماضية إلى يـو القيامة دعا إليها رسوؿ اهلل 

عندما اقتضت الحاجة كفيًت ى السبيل إلى ذلكن كلكن صبلة االستسقاء كالاللوات المفركضة 
األخرل لها مقدمات البد منهان ىذه المقدمات بالنسبة لالبلة االستسقاء كالركح من الجسدن 

كحو. صبلة االستسقاء  فلذا لم تتحقع مقدماتها كانت صبلة االستسقاء كجسد انفاللت عنو ر 
كالاللوات األخرلن أرأيت إلى رجل أقبل ياللي قبل أف يتطهرن قبل أف يطهر ثيابون قبل أف يتأكد 
من طهارة المكاف الذم يقف عليون قبل أف يتحرل القبلة فيتجو إليهان كذلكم صبلة االستسقاء 

أخبرنا عنها كتاب اهلل البد لقبوؿ اهلل لها من أف تسرم فيها ركحها كركحها ىي الشركط التي 
كبيػ نىها لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن البد بين يديها من التوبة إلى اهلل عز كجل 

كمن االستغفار بين يدم اهلل سبحانون كالبد أف يعبر المسلموف عن صدؽ توبتهم بالعود 
أصحابهان حقوؽ اهلل عز كجل  كاالصطبلح مع اهلل سبحانو كتعالىن البد من أف يعيدكا الحقوؽ إلى

ن  الضائعة ينبغي أف يتوب اإلنساف عنها كيجدد البيعة مع اهلل عز كجل أنو لن يضيعها بعد اليـو
حقوؽ العباد ينبغي أف يعيدىا إليهم كاملة غير منقوصةن كباختالار البد بين يدم صبلة االستسقاء 

لبيعة مع اهلل عز كجل على كل من االصطبلح مجددان مع اهلل سبحانو كتعالى كمن تجديد ا
المستويات كعلى تفاكت الناس كاختبلفهم في الرتب. ىذه الحقيقة ينبغي أف نهتم بها قبل 

االىتماـ بالتداعي إلى صبلة االستسقاءن كعجبي الذم ال ينتهي من أناس يلحوف كيلحفوف في 
الحديث عن األسباب  الدعوة إلى صبلة االستسقاء ممثلة في ركعتين تاللى كفي خطبة تلقى أما

التي اقتضت احتباس المطرن أما التأمل في األسباب التي ينذرنا اهلل سبحانو كتعالى بسببها بسنة 
من الجفاؼ لم يسبع لها ربما نظير فهؤالء عن ذلك كلو معرضوفن كل ما في األمر أنهم يتداعوف 

كن ممن نقرؤه فنحن في أقل إلى صبلة االستسقاء كلكن أعتقد أنا جميعان نقرأ القر ف فلف لم ن
فقلت استغفركا ربكم إنو  ”المراتب ممن يالغي إليون لقد قرأنا أك استمعنا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل 
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كاف غفاران يرسل السماء عليكم مدراران كيمددكم بأمواؿ كبنين كيجعل لكم جنات كيجعل لكم 
ن البد من توفر الشرط كي ننتظر “فاران استغفركا ربكم إنو كاف غ”ن الحظوا الرب  أيها اإلخوة “أنهاران 

كلكن لمنن يقوؿ اهلل “ كإني لغفار”توفر الجزاءن ألم نقرأ أك نالغي إلى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 
ن الحظوا الراب  بين المقدمة “كإني لغفار لمن تاب ك من كعمل صالحان ثم اىتدل”عز كجلهلل 

كإني لغفار لمن تاب ك من كعمل ”نما قاؿهلل كالنتيجةن لم يقل كإني لغفار كأطلع كلم يقيٍّد كإ
كثيركف ىم الذين ينتظركف استجابة الدعاء بمجرد أف يرفع أحدىم كفيو إلى “. صالحان ثم اىتدل

السماء كيسأؿ اهلل سبحانو كتعالى حاجاتو كمتطلباتو كلكن قليلوف ىم الذين يتأملوف في الشرط 
هلل عز كجل أف يستجيب دعاءؾ إذف فاستجب طلبو الذم نبهىنا إليو بياف اهلل عز كجلن تريد من ا

كإذا سألك عبادم عني فلني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف ”يستجب اهلل عز كجل دعاءؾ 
تريدكف أف يستجيب ربكم الدعاء الذم تتوجهوف بو “. فليستجيبوا لي كليؤمنوا بي لعلهم يرشدكف

ا قد طلبو منكمن أما أف يطلب اهلل عز كجل مني إليو إذف فما عليكم إال أف تستجيبوا أنتم أيضان م
أكامر يذكرني بضركرة تنفيذىا فأعرض عنهان كيذكرني بها المرة تلو المرة تلو المرة كأعرض عنهان 
كيذكرني كيحذرني كأظل معرضان عنها ثم إنو تأتي ضائقة كهذه الضائقة التي نتحدث عنها كنسمع 

ب دعاءىم فيرفع يديو إلى السماء يدعو اهلل سبحانو أف اهلل عز كجل قد كعد عباده أف يتسجي
كتعالى ثم إنو إف لم يجد االستجابة شكا كانتقد كقاؿ أين ىي االستجابة التي كعدنا بها اهلل عز 
كجل!. يا أيها الناس تأملوا في خطاب اهلل الذم أرسلو اهلل عز كجل إلينا كتتدبركه كنفذكا أكامره 

كإذا سألك عبادم عني فلني قريب أجيب دعوة ”م ما قد كعدكم بو ينفذ اهلل سبحانو كتعالى لك
يستجيبوا ألكامرمن دعوتهم إلى “ فليستجيبوا لي”لكن ماذا قاؿ بعد ذلك “ الداع إذا دعاف

عبادات ما ينبغي أف يعرضوا عنهان دعوتهم إلى طاعاتو كدعوتهم إلى احتراـ شعائرىا ما ينبغي أف 
دعوتهم إلى اتباع أحكاـ ىي في مالالحهم كلكنهم أعرضوا عن ىذا يتساىلوا كأف يستخفوا فيهان 

كىذا كذاؾ ثم راحوا يطالبوف بحقوقهمن لم يبتعد عهد رمضاف عنا أيها اإلخوة كلعلكم تذكركف 
الكثرة الكاثرة من الذين كانوا يتحدكف شعيرة رمضاف في األسواؽن في المقاىين في المطاعم 

الدكائرن كلكم يذكر ذلكن ىذه الحقيقة ينبغي أيها اإلخوة أف المفتحة األبوابن في كثيرو من 
نعلمها جيدانن كذك ٍرتيكيٍم في األسبوع الماضي بقوؿ اهلل عز كجل كىو ليس خطابان لبني إسرائيل 

ن لي عليكم عهد “أكفوا بعهدم أكؼ بعهدكم كإيام فارىبوف”فق  كإنما ىو خطاب لعباده جميعان 
ي بتنفيذهن متىن عندما قلتم نحن مسلموف نحن مؤمنوفن عندما شهدتم بايعتموني عليون كعدتمون

إذف ما لكم ال توفوف ىذا “ الذم خلقك فسواؾ فعدلك”أال ال إلو لكم إال ىذا اإللو الواحد 
إلى  العهد الذم طيوٍّؽى في أعناقكم إذف يوؼ اهلل سبحانو كتعالى عهدكم أجلن خرج المالطفى 
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األمطار في عهده تبيينان لنان من أجل أف يعرفنا البارم عز كجل على  االستسقاءن كإنما حيًبسىتٍ 
سنتو في معاملة عباده بينها لنا في حياة رسوؿ اهللن جعل من رسوؿ اهلل كسيلة إيضاح كإال فلم 
يكن في عهد رسوؿ اهلل من الالحابة من أكغل في اإلعراض عن حقوؽ اهلل لكنها سنة أنبأنا اهلل 

ن خرج يستسقين جدد التوبة كأمر أصحابو بذلكن استغفر اهلل كأمر أصحابو بها بطريقة عملية
بذلكن تذلل تذلبلن عجيبان كىو يرفع يديو يبسطهما إلى سماء اهلل عز كجل فاستجاب اهللن كأصب  
يدعوا يقوؿ اللهم إلى ااكاـ كالظراب كبطوف األكدية اللهم حوالينا كال علينا أجلن كفي عهد عمر 

مادة خرج عمر يستسقي لكن بعد التوبة كبعد االستغفار كبعد أف ذك رى عمر المسلمين في عاـ الر 
بأف يعودكا فيؤكبوا إلى اهللن يؤدكا حقوؽ اهللن يؤدكا حقوؽ عباد اهلل سبحانو كتعالى كخرج 

يستسقين كما أدراكم بالمنهج كالشكل الذم كاف عليو عمر كىو يستسقين كم تذلل ككم كاف في 
ار كمسكنة كىو يدعو اهلل سبحانو كتعالىن استجاب اهلل دعاءه كتحقع األملن كما من حالة انكس

عهد من العهود  ب فيو المسلموف إلى اهلل حقان كأصلحوا الفساد كقوموا االعوجاج ك بوا كتابوا 
إلى اهلل عز كجل ثم طرقوا باب اهلل عز كجل عن طريع االستسقاء إال أجابهم اهلل سبحانو كتعالىن 

اليـو أيها اإلخوة عندما يطلب مني أف أقـو فأدعو أف نتداعى إلى صبلة االستسقاء دكف التفات ك 
إلى شركطها كإلى مقدماتها ما الذم أخشاه إليها اإلخوةن أشد ما أخشاه أف ندعو اهلل دعاءن لم 

شاردكف تتوفر شركط االستجابة فيو كعندئذو نتفرؽ دكف أف نجد استجابةن كما أقرب أف يستغلها ال
عن دين اهلل البعيدكف عن اإليماف باهلل فيعلقوف التعليقات التي تعرفوفن يقوؿ أحدىم ىا ىم 

المشايخ قد اجتمعوا كدعوا كىا ىي ذم السماء ال تزاؿ كما ىي. ال نريد أيها اإلخوة أف تكوف 
قيودىا كلها صبلتنا بطريقة تثمر نقيض ما نريدن نريد إذا تداعينا إلى صبلة االستسقاء أف تكوف 

كافرةن قاؿ الفقهاءهلل يدعوا إليها إماـ المسلمين أجل كيأمرىم بالتوبة كإعادة الحقوؽ إلى أصحابها 
كالرجوع إلى اهلل كاالصطبلح معون الذم كاف شاردان عن صبلتو يعود فيتوب إلى اهلل كيبدأ فياللين 

احش أك على منكرات يؤكب الذم كاف شاردان عن صيامو يؤكب إلى اهللن الذم كاف عاكفان على فو 
كيعود إلى اهللن كلٌّ يعاىد ربو عز كجل على التوبة كاإلنابة ثم إنهم يجتمعوف كيدعوف دعاء العبد 
المنكسر األكاب إلى اهلل سبحانو كتعالىن ما أسرع ما يجد ىؤالء المسلموف االستجابة. أيها 

عبادة كأم عبادةن انظركا إلى كبلـ  اإلخوة ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمهان المسكنة على باب اهلل
رسوؿ اهللهلل اللهم أحييني مسكينان كتوفني مسكينان كاحشرني في زمرة المساكينن من المسكين؟ 

ليس المسكين ىو الذم يطرؽ أبواب الناس كيمد يد المسألة إليهم ال أيها اإلخوةن المسكين ىو 
قو عز كجلن المسكين ىو ذاؾ ذلك الذم يقف موقف انكسار كمسكنة كذؿ لكن بين يدم خال

الذم يقف موقف المضطر يسأؿ اهلل سبحانو كتعالى التوبة كاإلنابةن يعفر كجهو بالتراب تعبيران عن 
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كىكذا كاف مظهره دائمان. ألسنا أتباع  ذلو كعبوديتو هلل عز كجلن ىكذا كاف رسوؿ اهلل 
ا مرة أخرل أيها اإلخوة مشهداف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ! قلتها أكثر من مرة كأنا أقوله

اثناف كلٌّ منهما يبعث في نفسي نشوة ما مثلها نشوة كسركران ما بعده سركر بل طربان ما بعده من 
طربن المشهد األكؿ مشهد إنساف أعرفو موغبلن في المعاصي شاردان عن صراط اهلل عز كجل 

إليو ذات يـو كإذا ىو متبدؿ متذلل متقلبان في حمأة الفواحش المختلفة ألوانان كأشكاالن كأنظر 
يجلس في الالف األكؿ مع الماللين في مسجد من المساجد أنظر إليو فبل تكاد عينام تالدقاف 
ما ترياف كإذا بو قد  ب كعاد إلى اهللن ىذا المنظرن ىذا الذؿ الذم يتبدل على كياف ىذا الرجلن 

عث في نفسي نشوة ما مثلها نشوة كأعتقد ىذا االنكسارن ىذه المسكنة التي يتوجو بها إلى اهلل تب
أنها تبعث في نفس كل منكمن المشهد الثاني مشهد إنساف أكتي بسطة من الماؿ كأكتي عزان 

كملكو اهلل عز كجل ناصية حكمن إذا أمر نػيفٍّذى أمره كإذا حكم أيٍبًرـى حكمون لو السلطة المطلقة كلو 
ةو كهذه الساعة كإذا ىو خاشع متبتل قد خلع من  القوة التي ال تقف عند حدن أنظر إليو في ساع

كيانو عوارض قوتو كعزتو كحكمو كما إلى ذلك كتعرل إال من ذؿ عبوديتو هلل عز كجلن أنظر إلى 
ىذا المشهد فأطرب منو أيما طرب كال أريد أف أشبو ىذا الطرب بشيءو ما ينبغي أف أقولو. أيها 

إلى مسكنتنا بين يدم اهلل عز كجلن أقوؿ لكم شيئانهلل  اإلخوة ما أحوجنا إلى ىذا الذؿ ما أحوجنا
إف ربنا يغفر الذنوب كلهان يغفر الذنوب كلها على اختبلفها لكن بشرط كاحد أف يذيبها اإلنساف 
بالمسكنة كالذؿ الحقيقيين على باب اهلل عز كجلن أف يذيب اإلنساف معاصيو باأللم من انحرافو 

مهان أف يؤكب إلى اهلل كىو يقوؿ إف بلساف حالو أك بلساف قولو يا عن الجادة التي أمره اهلل بالتزا
ربي أنا ضعيفن أنا ال أملك من أمر نفسي شيئانن ما عاليتك حين عاليتك استكباران على أمرؾ 
كلكن لسابقة سبع بها قضاؤؾن ىا أنا ذا بين يديكن تبت إليك لكن أعني يا رب العالمينن أيٍبتي 

ب العالمينن خذني من نفسي يا رب العالمينن إف نفسي األمارة تغلبت إليك لكن خذني إليك يا ر 
علين أجل كفقني اللهم للتغلب عليهان كلنا بحاجة إلى ىذا التذللن نحن عبيد أيها اإلخوةن قوانا 
عزتنا أموالنا كل ذلك عوارض ستمحي كتزكؿن كجدنا في ضعف كسنرحل إلى اهلل في ضعف أما 

نها لعوارضن ال تغرنكم ىذه العوارض أيان كنتمن إف أيبنا إلى اهلل بهذا القوة التي بين ضعفين فل
الشكل سقانا اهللن إف تبنا إلى اهللن إف اصطلحنا مع اهلل عز كجل سقانا اهلل عز كجل كتحوؿ ىذا 
الخوؼ الذم نراه من شتاء جاؼ إلى بشائرن أسأؿ اهلل عز كجل أف يكرمنا بذلك كأف يجعلنا أىبلن 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.لذلك أقوؿ 
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ِطؤَب ثفؼً هللا ٚاؽَبٔٗ ُِ 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد  
كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 

كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 تقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة ب

 ركل البخارم في صحيحو من حديث زيد بن خالد الجهني قاؿهلل صلى بنا رسوؿ اهلل 
صبلة الفجر في الحديبية فلما انالرؼ قاؿهلل ىل تدركف ما قاؿ ربكم الليلةن قالوا اهلل كرسولو 

افرن فأما من قاؿ ميًطٍرنىا بفضل أعلم قاؿهلل قاؿ اهلل عز كجل أصب  الليلة من عبادم مؤمن بي كك
اهلل كإحسانو فهو مؤمن بي كافر بالكواكب كأما من قاؿ ميًطٍرنىا بنوء كذا كنوء كذا فهو كافر بي 
مؤمن بالكواكبن كأقوؿ أما نحن كقد أكرمنا اهلل عز كجل بفيض من رحمتو كبمطر غامر من 

نك كجودؾن أكرمتنا بالعطاء كلسنا أىبلن إحسانون أما نحن فنقوؿ اللهم إنا ميًطٍرنىا بفضلك كإحسا
لون أكرمتنا بالرزؽ الوفير كلم نؤد شيئان من حقوؽ ذلك في أعناقنان استجبتى الدعاء كلم نتحقع 
بعد بالشركط التي ينبغي أف تتوفر الستجابة الدعاء فأسألك اللهم أف تؤيدنا عندؾ من المؤمنين 

قربهم منك كمن مقومات رضاؾ عنهم كإنا نعاىدؾ الثابتين على إيمانهم المستزيدين من دالئل 
على أف نشكر نعمك الشكر الذم يرضيك عنا كلكنا في الوقت ذاتو نعلن عن عجزنا الكلين 
نعلن أال حوؿ لنا كال قوة إال بك فنسألك اللهم يا أرحم من سيًئل كيا أكـر من أعطى أف تمدنا 

كال نبدؿ نعمك كفران. عباد اهلل ىذا الذم  بمددؾ من عندؾ كبتوفيع من لدنك حتى نشكرؾ دائمان 
أقولو ال أقولو خطابان هلل عز كجل من نفسي أنان أعتقد أنو ما منكم من أحدو إال كىو يقوؿ ىذا 
الكبلـ خطابان لربو إف بلساف حالو أك بلساف قولون ما من مؤمن إال كيىًعدي اهلل عز كجل كىو يرل 

لفت نظرم كأنظاركم جميعان إلى أف شكر اهلل عز كجل ليس  نعمو الغامرة بالشكر كلكن ينبغي أف أ
كما يظنو بعض الناس كلمات تتردد على األلسن كيعتاد الناس في تردادىا مساء صباح في 

المناسبات المختلفة حتى أصبحت ىذه األلفاظ كلمات تقليدية اعتادت عليها األلسن دكف أف 
و كاف الشكر ىكذا لكاف الناس كلهم أك جلهم تكوف بينها كبين القلوب كبين الوعي أم صلةن ل

ن “كقليل من عبادم الشكور”شاكرين هلل عز كجل كلما قاؿ اهلل سبحانو كتعالى في محكم تبيانوهلل 
الشكر الذم ينبغي أف نعاىد اهلل عز كجل عليو ىو أف نجند النعم التي يغدقها علينا كأف نسخرىا 

شيئان منها لما يبغض اهلل عز كجل كلما يناقض أكامره  لما يرضي اهلل سبحانو كتعالى كأال نستعمل
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ككصاياه التي يخاطبنا بهان ىذه ىي حقيقة الشكر يا عباد اهللن تعالوا إذان نعاىد اهلل عز كجل كقد 
أرانا من ذاتو العلية صفحة اإلكراـن صفحة اإلنعاـ كالالف ن أرانا اهلل عز كجل من ذاتو العلية ىذا 

ر إلى شكرهن كلن نستطيع أف نؤدم حقوؽ ىذا الشكر كلكنا نعاىده كنتوج المظهرن تعالوا نباد
عهدنا ىذا باالستعانة بون نستعينون نلجأ إليو أف يحيل ضعفنا قوة كعجزنا إرادةن تعالوا نكرر كنردد 

ن ظني الذم ال يخيب ىو أننا إف “إياؾ نعبد كإياؾ نستعين”ما نقولو بين يدم موالنا في كل صبلة 
هلل عز كجل على شكر نعمو الشكر الذم يرضيو بالمعنى الذم ذكرتو لكم إف شكرنا اهلل عاىدنا ا

عز كجل على نعمو فلسوؼ تمتد سلسلة ىذا العطاء كلن تنقطعن لسوؼ تمتد سلسلة ىذه 
األمطار سخية تهمي كرمان من سماء اهلل سبحانو كتعالى كفضلو كلسوؼ تتجاكب معو األرض 

ينابيع كلسوؼ تعود األنهار متألقة كلسوؼ يعود ماضي بردل األغر المعطاءة كلسوؼ تتفجر ال
الذم كم ككم تغزؿ بو الشعراءن لسوؼ يعود بردل عقدان يتألع في جيد دمشع كلسوؼ تعود 

األنهار المتفرعة منو معطاءة مغدقة تتسرب في بقايا غوطة دمشع ىذا ىو ظني باهلل عز كجل كلن 
لقائل في حديثو القدسي الالحي هلل أنا عند ظن عبدم بين يخيب ظن العبد باهللن كيف كىو ا

كلكن يا عباد اهلل ىل عسيتم إف أكرمنا اهلل عز كجل بذلك كلو كاستمرت سلسلة العطاء 
كاستمرت سلسلة ىذه األمطار سخية كرأينا األنهر كيف عادت إلى ألقها كرأينا الينابيع كيف 

بين جوانحكم المطامع كأف يسيل اللعاب  عادت فتفجرت من ىنا كىناؾ ىل عسيتم أف تستيقظ
على ااماؿ كالمطامع الدنيوية المختلفة كأف تستجيبوا لوساكس الشياطينن سواء كانت شياطين 
إنس أك جنن كننظر فنجد من يعود فيبني على جوانب ىذه األنهر األعشاش التي تستثير غضب 

و كتعالى بالكفرن األعشاش المحشوة اهلل سبحانو كتعالىن األعشاش التي تتحدل نعم اهلل سبحان
بكل ما قد حـر اهلل سبحانو كتعالى كنهى عنو مما تعرفوف كمما ال داعي إلى دخوؿ في تفاصيلون 

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اهلل كفران كأحلوا ”ىل عسيتم أف تكونوا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل 
أفترض ىذا كأسأؿ اهلل عز كجل أف يجعلنا فوؽ ن “قومهم دار البوار جهنم ياللونها كبئس القرار

ألم ”ىذا االحتماؿ كأف يجعلنا في نجوة من ىذا الذم قد توسوس بو إلينا شياطين اإلنس كالجنن 
أم قابلوا نعمة اهلل التي أغدقها اهلل عليهم باإلعراض عن “ تر إلى الذين بدلوا نعمة اهلل كفران 

مأة الرذيلة كتقلبوا في دنيا الشهوات كاألىواء المحرمةن أكامرهن بالجحود لنعمو فاستغرقوا في ح
الن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أال يجعلنا ممن عاىد اهلل ثم نكه على عقبون أسألو عز كجل أال 
يجعلنا ممن عاد فجدد البيعة مع اهلل ثم كىذىبى على اهلل سبحانو كتعالىن أسأؿ اهلل عز كجل أال 

استغفركا ”نهج بل أسألو سبحانو أف يجعلنا ممن استجاب لقولوهلل يجعل فينا من ينهج ىذا الم
ربكم إنو كاف غفاران يرسل السماء عليكم مدراران كيمددكم بأمواؿو كبنين كيجعل لكم جناتو كيجعل 
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ن ىذا أملي أيها اإلخوة بل أعتقد أف ىذا ىو أمل كل كاحدو منان قد نشكو العجز “لكم أنهاران 
جزنا بااللتجاء إلى اهلل أف يبدؿ عجزنا قوة كأف يبدؿ ضعف إرادتنا عزيمة كلكنا بوسعنا أف نتوج ع

كاهلل عز كجل يستجيب الدعاء. يا عجبان أيها اإلخوة ألناس كما قلت يسيل لعابهم على المطامع 
عندما يجدكف نعم اهلل عز كجل تترل إف ىبوطان من سمائو أك تفجران من أرضو يسيل لعابهم على 

ؿ فيحوٍّلوف ىذه النعم إلى أداة لما حـر اهللن أداة للبغين أداة للطغياف أمبلن في رزؽو المطامع كااما
ينالونون أمبلن في عطاءو يستثمركنو من الدخوؿ في األبواب التي حرمها اهلل سبحانو كتعالىن أغاب 

“! الرزؽفابتغوا عند اهلل ”عنهم أف الرزاؽ كاحد ىو اهلل سبحانو! أغاب عنهم قوؿ اهلل عز كجلهلل 
كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان نحن ”أغاب عنهم قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

لقد طمع أناس فغامركا كدخلوا فيما حـر اهلل سبحانو كتعالى ألنهم رأكا “! نرزقك كالعاقبة للتقول
يتألع كيفيض بمائو الغامرن نعم اهلل تتألع أماـ أبالارىمن ألنهم رأكا الينابيع تتفجر كألنهم رأكا بردل 

طمعوا فماذا كانت النتيجة؟ بنوا أعشاشهم كفعلوا ما فعلوا فكانت عاقبة ما فعلوا خسرانان لهم 
كألمتهمن غارت المياه كجفت الينابيع كانتهينا إلى الخسارة الفادحة التي تعرفوف كأصب  اإلنساف 

إلى كتل من الوحل منتنة كتحوؿ إلى ينظر إلى ىذا النهر الغمر التاريخي إلى بردل كقد تحوؿ 
مثابة للجرذافن ىذه ىي نتيجة البغين ىذه ىي نتيجة من بدؿ نعمة اهلل سبحانو كتعالى كفران. 
كلوا ”أذك ركم يا عباد اهلل بما قالو اهلل عز كجل لبني إسرائيلن كإنما أخبرنا بما قالو لهم عبرة لنان 

ىول “ عليكم غضبي كمن يحلل عليو غضبي فقد ىول من طيبات ما رزقناكم كال تطغوا فيو فيحل
إلى الشقاء في الدنيا كفي ااخرةن لماذا نطمع في الرزؽ الوفير من بابو غير بابو كندع الباب 

الذم فتحو اهلل عز كجل لنا برزؽ ال ينفدن سلوا يا عباد اهلل الذين كانوا عاكفين على محرمات في 
بوا إلى اهلل عز كجل سلوىم كيف ضاعف اهلل لهم الرب ن مطاعمهم أك في مقاىيهم ثم تابوا ك 

سلوىم كيف أكرمهم اهلل عز كجل بأكثر مما توقعوه من الرزؽن لعلي حد ٍثتي مرةن عن بعض 
الفنادؽ ذات النجـو الخمسة في تركيا ىدل اهلل سبحانو كتعالى أربابها إلى االلتفات إلى اهلل كإلى 

معون طه رى كلٌّ منهم فندقو ىذا من المحرماتن طهركىا من الخمورن التوبة إليو كإلى تجديد البيعة 
جعلوا أحواض السباحة منفاللة ما بين الرجل كالمرأةن فتحوا في فنادقهم ىذه ميالىل يىاتو حضارية 
لكل من يريد أف يػيٍقًبلى فيؤدم حقوؽ اهلل عز كجل في ليلو أك نهار فماذا كانت النتيجة؟ كاف ىناؾ 

هم سيخسركف كأنهم سيقعوف في حمأة اإلفبلس كلكن اهلل عز كجل أكرمهم بأضعاؼ من حذ ر أن
كىا ىي ذم ىذه “ فابتغوا عند اهلل الرزؽ”أضعاؼ ما توقعوهن جاءىم الجواب من عند اهلل القائلهلل 

الحقيقة تنطع على رؤكس األشهاد بوسع كل منكم أف يتبين تفاصيلهان أقوؿ ىذا كلو لنػزداد إيمانان 
كلنػزداد ثقة بعطائو ثم لنػزداد تمسكان بأكامره كابتعادان عن نواىيو مستعينين باهلل ملتجئين إليون  باهلل
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إف نحن فعلنا ىذا كثبتنا على ىذا المنواؿ فبل ريب أيها اإلخوة أف قطر السماء لن ينقطع كأف نعم 
رزؽ لهذه األمة اهلل ستهمي من سمائو كتتفجر من أرضو كأف نعمتين سيلتقياف على غدؽو من ال

كلكن إف اتخذنا من نعم اهلل سىكىرىان كإف جعلنا من نعم اهلل سببان لبطرن سببان لعكوؼو على البغي 
كالطغياف كالمعاصي فلنعلم أف العطاء سيتحوؿ إلى نقيضون أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يتمم 

لى شكرؾن نسألك اللهم أف فضلون اللهم كما رزقتنا النعمة من سمائك فنسألك اللهم أف تقدرنا ع
تبدؿ عجزنا قوة كأف تغرس في كياف كلٍّ منا قوة اإلرادة كأف تمؤل قلوبنا حبان لك كتعظيمان لذاتك 
العلية كخوفان مما تهدد بو عبادؾ الجانحين عن دينك كصراطكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم.
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 اٌزٛثخ اٌٝ هللا ِفزبػ اٌؾً

 

هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير ن
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لمعاصي أيان كانت ال تحجب اإلنساف عن مواله كخالقو كال تقطع عنو ينبغي أف نعلم جميعان أف ا
أمل الرحمة كالمغفرة ق ن إنما الذم يحجب اإلنساف عن مواله كخالقو أف يعكف على المعالية 

 ثم يستمرئها كال يلتفت إلى نداء اهلل الذم يبلحقو قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيو   [.ُّفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل )كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

مهما ارتكب اإلنساف األكزار كلكنو كاف يالغي السمع إلى نداء اهلل الذم يدعو العالاة إلى التوبة 
ككاف يتوجو جهد استطاعتو إلى باب اإلنابة إلى اهلل فلف المعاصي ال تضره كال تحجبو عن مواله 

 كخالقو.

ك أحب أمةن ترتكب المعاصي كتوغل في ارتكاب الخطايا فلف اهلل كإذا أحب اهلل عز كجل العبد أ
عز كجل يسوقها إلى التوبة بعالي المالائب كاالبتبلءاتن ىذه سنة رب العالمين تجاه العالاة 
الذين أحبهم اهلل عز كجلن يسوقهم إلى التوبة بعالي المالائب كاالبتبلءات المختلفةن فلف ىم 

ددكا البيعة معو عز كجل فلف اهلل سبحانو كتعالى يغفر الذنوب تابوا إلى اهلل عز كجل كإف ىم ج
جميعان كإف كل عاصو يالب  كيـو كلدتو أمو. ىكذا يربي البارم عز كجل عباده عندما يوغلوف في 

 المعاصي كيستمرؤكنها ثم ينسوف التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائلهلل

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيىعان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى يػىبػٍ
ٍلحىعُّ كىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي اايىاًت لىعىل هيٍم يػىٍفقىهيوفى . كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى ا

 [.ٕٔ-ٓٔوىًكيلو . لٍّكيلٍّ نػىبىلو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى( ]األنعاـ هلل قيل ل ٍستي عىلىٍيكيم بً 
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ىذا الذم أقولو لكم سنة من سنن رب العالمين في عبادهن كمن ثم فأنا أتوجو إلى نفسي أكالن ثم 
 –أتوجو إلى كل كاحد منكم كمن أمتنا في ىذه الشاـ المباركة ثانيان أدعو نفسي كأدعوكم جميعان 

إلى توبة صادقة إلى اهلل سبحانو كتعالىن كالخي   –على اختبلؼ الفئات كعلى اختبلؼ الدرجات 
الذم بيننا كبين اهلل عز كجل ليس خيطان كاىيانن إنو خي  ماليرم بو نلقى اهلل عز كجلن ىو إيماننا 

و كليس لنا من مالير بو إلهان كاحدان ال شريك لون ىو يقيننا بأننا عباده الذين ال نتحرؾ إال في قبضت
إال إليون ما الذم بقي أذان؟ بقي أف نػيٍهرىعى إلى باب التوبة كاإلنابة فنتوب صادقين إلى اهلل عز كجل 
من سائر الذنوب كااثاـن كأخطر ىذه الذنوب تلك التي فيها إىدار لحقوؽ العبادن كالوقت ال 

لرب سبحانو كتعالىن إف حقوؽ اهلل يتسع ألنواع ىذه الحقوؽ كأنواع اإلىدار التي تستنزؿ غضب ا
مبنية على المسامحة يا عباد اهلل أما حقوؽ العباد فمبنية على المشاحة ال يغفرىا اهلل عز كجل إال 

 بعد أف تود ل ىذه الحقوؽ أك بعد أف تشيع المسامحة بين المستلبين لها كبين أصحابها.

أكثرنا قد تاب في ىذه الفترة العاليبة إلى اهلل كأقوؿ بحعهلل إذا تبنا إلى اهلل عز كجلن كأظن أننا أك 
عز كجلن ىذا ما أظنو كأرجوا أال يكوف ظني مخالفانن أعتقد أف الكثيرين منا على اختبلفهم قد 
توجهوا إلى اهلل كقد أعلنوا إما بينهم كبين اهلل أك على مؤل أعلنوا التوبة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو 

 –ىذه حقيقة  –ىذه الزمة قد ىبت لترحل كأنها قد  ذنت باالنالراؼ كتعالىن إذان فاستبشركا بأف 
ذلك ألنها لم تقبل إلينا إال كىي عالا من عالي الرحمة اإللهية المتمثلة في تأديب اهلل عز كجل 

 عبادهن المتمثلة في إيقاظو لهم إلى اإلنابة إلى اهلل عز كجل.

الناس دكف أخرل كما يتالور البعضن سيد ليست مهمة خاصة بفئة من  –يا عباد اهلل  –كالتوبة 
 ن كحسبكم أف تقفوا أماـ اهلل عز كجلهلل rالتائبين رسوؿ اهلل 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

ينان شيطاننا المسل  كلنا مقالركف في أداء حقوؽ الربوبيةن كلنا تائهوفن نفوسنا المتسلطة عل
علينان كل ذلك شاء اهلل عز كجل أف يجعلو سببان لؤلخطاءن سببان للوقوع في بعض المعاصين كلكن  
كل من تاب ك ب إلى اهلل عز كجل لقي ربان كريمان مجيبانن كحسبكم أف تالغوا السمع إلى قولو 

 سبحانوهلل

رى بىًعيدو  ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ ا مىا تيوعىديكفى( ]ؽ هلل )كىأيٍزًلفىًت اٍلجى  [ِّ-ُّ. ىىذى
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 لمن؟

( ]ؽ هلل  ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىًفيظو  [.ِّ)ىىذى

كأكاب ىذه صيغة مبالغة من  يب ك يب بمعنى راجعن أم ىذا ما توعدين لكل رجاع إلى اهللن كلن 
 الى.يكوف اإلنساف رجاعان إلى اهلل إال إذا كاف كثير الشركد عن اهلل سبحانو كتع

فدعوني أيذىيٍّل ىذه التذكرة التي أتوجو بها إلى نفسي أكالن كإليكم جميعان  –يا عباد اهلل  –كبعد 
ثانيانن دعوني أيذىيٍّل ىذه التذكرة بالسؤاؿ التاليهلل تػيتػ هىمي سورية اليـو بأنا ضالعة في إىدار حقوؽ 

دتهم من الولوغ في األخطاءن ىا اإلنسافن كأنا ال أبرئ سورية كال غير سورية من عامة الناس كقا
أنتم تسمعوف أف اهلل عز كجل أف يكوف اإلنساف خطاءنن )كل بني  دـ خطاء( كما يقوؿ رسوؿ اهلل 

كخير الخطائين التائبوفن فأنا ال أبرئ سورية كال غير سورية من الوقوع في الخطأ لكن دعونا 
كتسعين كتسعمائة كألف إلى العراؽ  يناير من عاـ كاحد ُٔنتساءؿهلل أسورية ىي التي أقبلت يـو 

بأعتى األسلحة المدمرة الحديثة متجهة بالقالف إلى مراكز الحياة المدنية كالتجارية كاالجتماعية 
كمقارٍّ األعماؿ كالعماؿ كالمدارس كالمشافي كالمساجد كالكنائس كإلى ضواحي المدف كإلى 

قضاء على البنية التحتية لها كالقضاء على أكواخ األرياؼ تقالفها جميعان بأعتى األسلحة ابتغاء ال
كجودىا اإلنساني كالحضارمن حتى كاف عدد الذين استحرىم القتل في أسبوع كاحد ىو األسبوع 
األخير من الحرب العراقية كما قررت جمعيات الهبلؿ األحمر كمنظمات حقوؽ اإلنسافن كاف 

ر ألف قتيلن ستوف بالمائة منهم عدد الذين استحرىم القتل في أسبوع كاحد مائة كثبلثة عش
أطفاؿ. ترل أسورية ىي التي فعلت ذلك؟ لئن كانت سورية ىي الضالعة في ىذا فواهلل ينبغي أف 

تيسىاؽى إلى أعتى المحاكم اإلنسانية لتلقى جزاءىا العدؿ فيما أقدمت عليون كلكنكم جميعان 
مريكي ذك األنياب الناقعة تعلموف كالعالم كلو يعلم أف الذم فعل ذلك كلو ىو الوحش األ

المتطاكلة بين شقيون ذك المخالب السوداء المنبسطة فوؽ كفيون ىذا الوحش ىو الذم أقدـ على 
ذلكن كىا ىو ذا يتمرس كيتمرف ليعلم كيف يجلس فوؽ كرسي القضاءن كما إخالو أصب  قادران 

ة ىذه يتهم ىؤالء كىؤالء على إتقاف الجلوس فوؽ ىذا الكرسين إنو بمخالبو ىذه كبأنيابو الناقع
 كأكلئك بالضلوع في إىدار حقوؽ اإلنسافن ىذه الحقيقة ينبغي أف أيذىيٍّلى خطابي ىذا كأقوؿهلل

 إذا طاكؿ األرض السماءى سفاىة        كفاخرت الشهبى الحالى كالجنادؿ
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 دىٍىرىًؾ ىازؿي فيا مػػػػػوت ذيٍر إف الحػػػػيػاة ذميمػػػػػػػػة كيا نفػػػػػػػػػػس ًجدٍّم إف 

كغفران يا ربي على استشهادم بالشعر في مثل ىذا الموقف ألف ببلغة الكبلـ مطابقة الكبلـ  
لمقتضى الحاؿن كلم أجد شيئان يوافع مقتضى الحاؿ سول ىذا الذم ختمت بو حديثي. أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل.

  

 

 

 

 

 

 ِِّ ُْٕٛا ٠ُْقِوُعُُٙ  َِ َٓ آ ُّٟ اٌَِّن٠ ٌِ َٚ ِه {}هللّاُ  ُٛ بِد اٌَِٝ إٌُّ َّ  َٓ اٌظٍُُّ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أ

 

 ية في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني قبل قليل طويبلن كبعثت في كياني شعوران غامران من األمن 
 كالطمأنينة كاالعتزاز كالنشوةن تلك ىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل
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اًت ًإلىى النػُّويًر كى  ال ًذينى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىيمي الط اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓييٍخرًجيونػىهيم مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرة هلل 

 

ثم إف مزيدان من النشوة طاؼ برأسي عندما كقفت عند ااية األخرل التي تؤكد كتزيد من معنى 
 ىذه ااية التي استوقفتنين تلك التي يقوؿ اهلل فيهاهلل

 

اًفرًينى الى مىٍولىى لىهيٍم( ]محمد هلل )ذى   [ًُُلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

 

إذان فأنا عبد اهلل المدلل المقيم في أكنافون أنا عبده المكلوء بواليتو كبرعايتو ألنني ممن  من بو 
اء. أجلن أنا لست مضيعان في جنبات كممن عرفو ربان كاحدان فردان صمدان منو االبتداء كإليو االنته

األرضن أنا لست يتيمان كال مييىت مان في صحارم الدنيان لن تتخطفني االضطرابات النفسيةن لن 
تتخطفني أمراض الكآبةن لن تتاليدني أفخاخ الطغاة كقول الشر في العالم ألنني مكلوء بوالية 

 اهللن ألنني من أكلئك الذين قاؿ اهلل عنهمهلل

 

 [.ُُبًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا( ]محمد هلل  )ذىًلكى 

 

إف نشوة غامرة طافت بكياني كركحان من االعتزاز ىيمنت على شعورم. أنا!  –أيها اإلخوة  –حقان 
من أنا؟! أنا عبد اهلل المدلل كما قلت لكم في أكنافو كأعتقد أف ىذا الشعور الذم طاؼ بكياني 

ية في كتاب اهلل عٌز كجٌل البد أف يطوؼ برأس كل كاحد منكمن البد عندما استوقفتني ىذه اا
 لكٌل كاحد منكم إف أكقفتو ىذه ااية كأخذ يتأمل فيهاهلل

 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل   [ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى
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البد أف تطمئنوا إلى أنكم لستم مضي عين فعبلن في جنبات البٌد أف تطوؼ بكم ىذه النشوة الغامرةن 
األرضن لستم اليتامى أك المييىت مين في صحارم الدنيان أجلن لن تتخطفكم االضطرابات النفسية 

كال أمراض الكآبةن لن تقودكم االضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات كالمسكرات 
كالية اهللن تعيشوف في كبلءة من حماية اهللن )ذىًلكى بًأىف   كنحوىا ذلك ألنكم تعيشوف في كبلءة من

اًفرًينى الى مىٍولىى لىهيٍم(.  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

 

البد أف ينشد كل كاحد منكم كقد طافت النشوة بكيانو النشيد الذم لق نػىنىا اهلل عز كجل إياه إذ 
 خاطبنا ملقنان قائبلنهلل

 

 [.ُٔٗكىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل )ًإف  

 

 )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(.ن أجل يا ربيأجل

ميعانن ينبغي أف يطوؼ بكياف بل إني ألعتقد أف ىذا الشعور ينبغي أف يطوؼ برؤكس المسلمين ج
العالم اإلسبلمي كلٍّو ممثبلن في شعوبو كقياداتو. مادمنا قد شىريفٍػنىا باإليماف باهلل إيمانان حقيقيانن 

كاليتو لنا  –مادمنا قد شىريفٍػنىا بمعرفة أننا عبيده المملوكوف لو كبأننا موصولوا النسب إلى كاليتو 
كلٍّون ذلك ىو مدير العالم أجمعن البد أف تطوؼ ىذه   ذلك ىو خالع الكوف –كحمايتو إيانا 

 في شعوبو كفي قياداتو. –كما قلت لكم   –المشاعر بكياف العالم اإلسبلمي كلٍّو أينما كاف ممثبلن 

يا عجبان يا عباد اهللن يا عجبان لمن عرؼ اهلل كعرؼ كيف أنو مكلوء بوالية اهلل لو كعرؼ كيف أنو 
إنو يالر على أف يهب  من عرش كالية اهلل لو ليستسلم للطغياف كقول مكلوء بكنفو كحمايتو ثم 

الشر ثم ليجعل من نفسو سجينان بين أيديهمن سجينان لطغيانون يا عجبان لمن يستبدؿ بوالية اهلل 
 كالية الطغاة من عباد اهلل سبحانو كتعالى.
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يسار تعبث بهم كعىبىًث قول الشر ىذه التي تتقاذؼ المسلمين من يسار إلى يمين كمن يمين إلى 
األقداـ بالكرة. تنادم بالديمقراطية كتدعو إليها كتهدد الذين لم يأخذكا أنفسهم بها مادامت 

المركب الذم تستطيع أف تمتطيو لتالل إلى مالالحها كما دامت الخادـ األمين الذم تستطيع أف 
ال أصحابها كأف الديمقراطية تسوقو إلى مغانمها كمغتالباتهان فلذا رأت أف الديمقراطية ال تخدـ إ

إنما تهدم أصحابها إلى الحع فيتمسكوف بو كتالرفهم عن الباطل فيعرضوف عنو إذان سرعاف ما 
تركغ قول الشر ىذه إلى المناداة باالستبدادن إلى الدعوة إلى االستبدادن إلى حماية االستبداد 

ان كإنما ىي المالال  الرعناء تبتغي كالمستبٌدين إلى  خر قطرة. إنها ليست ديمقراطية كال استبداد
 قول الشر أف تجٌندىا لهان تبتغي قول الشر أف تمتطينا رىكيوبىان لبلوغ مغانمها كلبلوغ أىدافها.

 

يا عجبان لمن يستبدؿ بوالية اهلل ككنفو فيالرُّ على أف يهب  من عرش ىذه الوالية الربانية لو ثم 
 الشر يا عباد اهلل.يستسلم لسجن ىذا الطغياف أك يستسلم لقول 

أما نحنن فنحن عباد اهلل المؤمنوف بون نحن عباد اهلل الذين عرفناه ربٌان كاحدان لنا ال شريك لو 
كعرفنا أنفسنا عبادان لون عاىدناه على أف نكوف عند النهج الذم أمرنا بالسير فيو جهد استطاعتنان 

منو جيهد استطاعتنان إذان فولينا ىو اهلل عاىدناه على أف نيعرض عن كل ما حذ رىنىا اهللي عز كجل 
سبحانو كتعالىن تلك ىي ىويتنا يا عباد اهللن تلك ىي حقيقتنان لن نهب  من عرش كالية اهلل لنا 
أبدانن لن نولي كجوىنا شطر أم جهة من جهات العالم التي تجتذبنا إليها لمالالحهان لمغانمها 

يف نستبدؿ بالسعادة شقاء! كيف نترؾ السعادة التي ابتغاء الهيمنة علينا كعلى حقوقنان ككيف؟ ك
طمأننا اهلل عز كجل فيها ليسيل لعابنا على الشقاء! كمن ذا الذم يسيل لعابو على الشقاء يجتذبو 

 لنفسو يا عباد اهلل!

 

ىذه خبلصة ذكرتها لكم من كحي النشوة التي طافت بكياني. كالحٌع أقوؿهلل عندما كنت أقف قبل 
 يـو أماـ ىذه ااية الحبيبة المحٌببة إلينافترة من ىذا ال

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل   [.ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى
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كإنني أقوؿ لكم بحٌع مبشران كأقوؿ لنفسيهلل مادمنا نعيش داخل كبلءة اهلل عٌز كجٌلن مادمنا نعتز 
ادقين في معاىدة اهلل عز كجل أننا لن نتخذ من دكنو كليان فلنني أبشر بوالية اهلل لنان مادمنا ص

نفسي كأبشركم بأف األمن لن يغادرنا كبأف الطمأنينة ستظل الظٌل المبلـز لنا كبأف نشوة السعادة 
ستظٌل تطوؼ بنان كمن ذا الذم يشٌك في أف  حماية اهلل سبحانو كتعالى إذا تابعت أم ة فلف  ىذه 

 اؿ كل معنى من معاني السعادة.األمة تن

 

عباد اهللهلل الشيء األخير الذم أريد أف أقوؿ لكمهلل جواب عن سؤاؿ ربما يطوؼ بذىن كثيرو من 
منكم؛ ترل ىل لهذه الفتن التي تتدج ى من حولنا في مشارؽ األرض كمغاربها أف يالل شيء من 

كتعالىن إنو يجيبكم كلكأنو نزؿ عدكاىا إلينا؟ أقوؿ لكم في الجوابهلل اسمعوا كبلـ اهلل سبحانو 
 البارحةن إنو الجواب الذم يحمل في طياتو البشرل لكمهلل

 

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـ هلل   [.ِٖ)ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 أسمعتم؟! أتدبرتم ىذا الكبلـ؟!

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذينى  مىنيوٍا   كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

إنني أعلن باسمي كباسمكم كباسم أمتنا في شامنا ىذه أننا مؤمنوف باهلل كأننا كاثقوف بأننا سنلتـز 
غادرنا األمن أبدانن بعهد اهلل عز كجل ما كىًسعىنىا ذلكن إذان فلسوؼ يكوف األمن حليفنا كلسوؼ لن ي

 تلك ىي بشارة رٌب العالمين لنا.

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى(.  )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

اجعلنا اللهم جميعان من  –قادة كشعبان  –اللهم إنا نشهدؾ أننا مؤمنوف بك فاجعلنا اللهم جميعان 
( حتى نكوف من اامنين في دنيانا كعقبانا. أقوؿ قولي ىذا )ال   انػىهيم ًبظيٍلمو ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 ػغ١ت شؤٔه أ٠ٙب اإلَٔبْ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

لى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كع
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

عجيب شأف ىذا اإلنسافن أغدؽ اهلل عز كجل عليو سلسلةن من المىٍكريمىات ميزه بها عن سائر 
كبث  فيو من ركحو التي نسبها اهلل سبحانو كتعالى إلى ذاتو العليةن الخبلئعن خىلىقىوي في أحسن تقويم 

أسجدى لو المبلئكة سجود تكريمن طرد في سبيلو إبليس من رحابو كإنعامو ألنو استكبر عليو كرفض 
االستجابة ألمر اهلل في السجود لون ثم إنو جل  جبللو أعلن عن تكريمو لهذا المخلوؽ كعن تمييزه 

 لوقات األخرل قائبلنهللعن سائر المخ

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيمٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن( ]اإلسراءهلل 

خاطب ىذا اإلنساف يأمره بأف ال يعرض ثم إف ىذا اإللو المتفضل بهذه السلسلة من المكرمات 
عن ذكرهن يأمره بأف ال يعرض عن شكرهن يأمره بأف يالغي إلى كصاياه التي سيخاطبو اهلل عز كجل 

 بها عن طريع الرسل كاألنبياء يقوؿ لوهلل

 [.ُِٓ)فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍم( ]البقرة هلل 

 يقوؿ لوهلل

 [.ُِٓة هلل )كىاٍشكيريكٍا ًلي كىالى تىٍكفيريكًف( ]البقر 
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يأمر اإلنساف بأف يتوج وى إلى الوصايا التي سيخاطبو بها كأف ينفذىا ال لشيء إال ألنها الضمانة 
 لسعادتو في عاجل حياتو كفي عقباه

 

ا ييٍحًييكيٍم( ]األنفاؿ هلل  ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكيم ًلمى  [.ِْ)يىا أىيػُّهى

 اذا كاف موقف ىذا اإلنساف؟فم

أف أعرض عن ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كاف موقفو أف تشاغل  –إال من رحم ربك  –كاف موقفو 
عن شكر ىذا المنعم بالرجوع إلى أىوائًو كشهواتون كاف موقفو أف أعرض عن ىذه التعاليم التي 

عانع شهواتو كأىواءىهن عكف من الحىقىوي اهلل عز كجل بها ال لشيء إال لكي تكوف ضمانة لسعادتون 
الدنيا كلها على يومو معرضان عن الغد الذم ىو مقبل إليون كمرةن أخرل أقوؿ إال من رحم ربكن 

 أليس عجيبان يا عباد اهلل أف يكوف شأف اإلنساف ىكذا.

لسحب سىخ رى اهلل عز كجل لك يا ابن  دـ سماءه كأرضو كسىخ رى لك ما بينهما من الرياح الهاب ة كا
المتراكمةن سىخ رى لك نبات األرضن سىخ رى لك ضركع األنعاـ كلحومها فما لك تعرض عن ىذا 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل –كيا لؤلسف  –اإللو الذم أكرمك كنعمكن صدؽ على اإلنساف 

 [.ِّ)كىبل  لىم ا يػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

 

 ية ثم أرددىان يقوؿ ربنا عن اإلنسافهللككم أشعر بالخجل كاألسى عندما أمرُّ على ىذه اا

 [.ِّ)كىبل  لىم ا يػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

متى تقضي يا ابن  دـ ىذا الذم أمرؾ اهلل عز كجل بو لمنفعتك كلضماف سعادتك في عاجل 
 حياتك ك جلها.

اختبلفها كمن العجيب أيها اإلخوة أف المسخ رات الكونية التي استخدمها اهلل عز كجل لنا على 
 ماضية في العكوؼ على االستجابة ألمر اهللن ماضية في تسبي  اهلل

ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم(     ]اإلسراء هلل   [.ْْ)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى
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تىوي كىتىٍسًبيحىوي( ]النور هلل   [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى

المخلوقات كلُّها تينفٍّذ أمر اهلل عاكفة على تسبي  اهلل كعبادتو إال ىذا اإلنساف من العجب أف ىذه 
الذم اشمخر منو األنف كعانع أىواءه كما قلت بدالن من أف يعانع كصايا اهلل عز كجل ليعكف 

 على تنفيذىا.

لدل كل من   يةه في كتاب اهلل البد أف أقرأىا كإف كانت  ية سجدةن تثير ىي األخرل ألمان شديدان 
 كاف يتمتع بحساسية مرىفة أك يتمتع بذكؽو إنساني سليمن اسمعواهلل

ًجبىاؿي )أىلىٍم تػىرى أىف  الل وى يىٍسجيدي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمىن ًفي اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىالٍ 
( ]الحج هلل   [ُٖكىالش جىري كىالد كىابُّ

 ثم قاؿهلل

( ]الحج هلل )كىكىثً  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي  [.ُٖيره مٍّنى الن اًس كىكى

أال تبلحظوف يا عباد اهلل األلم الذم ينتابنا في ىذا الذم يخبرنا اهلل بو؟! الحيواناتن الجباؿن 
الشجرن الدكاب كل ذلك عاكف على االستجابة ألمر اهللن كل ذلك عاكف على أداء الوظيفة 

  عز كجل عليهان حتى إذا جاء الحديث عن اإلنساف قاؿهللالتي أقامها اهلل

( ]الحج هلل  ا لىوي ًمن مٍُّكرًـو ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىن ييًهًن الل وي فىمى ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

  يةه أخرلن أذكٍّري نفسي كأذكركم بهان تجعل اإلنساف يذكب خجبلن من العتاب الرقيع الذم
 يتضمنو ىذا الخطاب الربانيهلل

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبٍّوً  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى ( ]الكهف )كى
 [.َٓهلل 

 ثم قاؿ خطابان لناهلل

 [.ٍَٓم عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكي 
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طردت إبليس من أجلكمن تكريمان لكمن تركتم االلتفات إلى كصايامن تركتم االلتفات إلى أمرم 
 كاتخذتم من ىذا الشيطاف الذم طردتو في سبيلكم كلٌيان من دكني! أيكوف ىذا!

 جبلن من اهلل عز كجل.اقرأ ىذا الكبلـ كردده تجد أنو يذيب كيانك خ

كإف إيماف المؤمن البد أف يقوؿهلل ال يا رب حاشاؾن ما اتخذنا من دكنك كليانن ما اتخذنا الشيطاف 
كال غيره من جنود الشيطاف أكلياء لنان )أىنتى كىلًيػُّنىا( في الدنيا كااخرةن لكنو الضعف ىيمن على  

 كياناتنا كأنت ربنا القائلهلل

 [.ًِٖعيفان( ]النساء هلل )كىخيًلعى اإًلنسىافي ضى 

 عباد اهللهلل عندما أقوؿ ما قالو اهللهلل

ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم(     ]اإلسراء هلل   [.ْْ)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

كثيركف ىم الذين تسرم الريبة إلى قلوبهم كعقولهم من ىذا الكبلـن كثيركف ممن خيًدعيوا 
العلم كعاشوا فقراء إلى مضمونو يتساءلوفهلل أفيمكن ىذا؟! جماده يسب  اهلل! كيثني على  بشعارات

 اهلل! كيذكر اهلل! كأقوؿ لكم إنها حقيقة علمية قبل أف تكوف حقيقة دينية.

إف اهلل سبحانو كتعالى جعل كسيلة اإلقباؿ إلى اهلل عز كجل العقل الذم يتمتع بو كالركح التي 
تتالوركف أنها ىي الوسيلة الوحيدة للتوجو إلى معرفة اهلل كللعكوؼ على  تسرم في كيانو فهل

 تسبي  اهلل كعبادتو؟! ال يا عباد اهلل.

كما جعل اهلل عز كجل كسيلة ذلك في حياتنا نحن البشر الركح كالعقل جعل كسائل أخرل في 
أف الوسيلة التي بها  حياة النباتاتن في الجماداتن في كل ما خلع اهلل سبحانو كتعالى. فبل تتالور

 يعرؼ اإلنسافي رب وي محتكرة في كيانكن نعم يا عباد اهللن قلت لكم مرة كىا أنا أعيدهلل

في كل صباح ما بين بزكغ الفجر كطلوع الشمس تتجمع طيوره كثيرةه ككثيفة بين أغالاف الشجرة 
الشمس في ترنيمة التي تواجو غرفتي التي أرقد فيها كتنطلع ىذه الطيور ما بين الفجر كطلوع 

جماعيةن في تسبي  هلل سبحانو كتعالىن حتى إذا طلعت الشمس كانتشر نورىا تفرقت ىذه الطيور  
 فغافلوف راقدكف في تلك الساعة. –أك معظم الناس  –كل إلى شأنون أما اإلنساف 

 ألم تعلموا الحديث الالحي  المتواتر تواتران معنويان عن حنين الجذع إلى رسوؿ اهلل؟
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ف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم يخطب في أكؿ أمره مستندان إلى جذع في قبالة المسجد كا
كعند جدار قبلتون ثم إف امرأة جاءت تقوؿهلل يا رسوؿ اهلل إف لي غبلمان نجاران أفتأذف لي أف  مره 
بالنع منبر لك؟ فقاؿهلل إف شئت. كبعد أياـو أك أسابيع دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

د في مثل ىذا اليـو كإذا بمنبر قد نياًلبى لو في مكاف ذلك الجذع كأٍبًعدى الجذع إلى زاكية المسج
قاصيةو من المسجدن كقف رسوؿ اهلل يخطب كإذا بالقـو جميعان يسمعوف أنينان ينبعث من ذلك 

الجذع كالوت الناقة العشراءن نزؿ رسوؿ اهلل من المنبر كاتجو إلى الجذع فاحتضنو كاستلمو حتى 
 ىدأ ما بون ثم أمىرى صلى اهلل عليو كسلم أف ييٍدفىنى ذلك الجذع تحت منبره.

اإلنساف أقسى قلبان من الجمادات يا عباد اهللن اإلنساف أقسى قلبان من ىذا الجذع الذم حن  إلى 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

يىمٍّ متبلطم من نًعىًم اهلل تلك ىي مشكلة اإلنسافن تلك ىي مشكلتنا في أننا نعيش نتقلب في 
كتكريمو ثم إنا نظل معرضين عن ذكر اهلل عز كجلن معرضين عن تنفيذ كصاياهن لو نف ٍذنىاىا لما 
دنت إلينا فتنة من الفتنن لو نف ٍذنىاىا لما تسرب إلينا سوءه من أم أنواع السوء التي نسمعها قد 

 تنبع ىنا أك ىنا أك ىناؾ.

 ا اإلنساف؟ما المشكلة في حياة ىذ

 

المشكلة أف اإلنساف يعيش بين جاذبين يا عباد اهللن أكلها جاذب الركح الهابطة إليو من المؤل 
األعلىن تجذبو إلى الالعود إلى مرضاة اهللن تجذبو بالحنين إلى االستجابة ألمر اهلل سبحانو 

 كتعالى.

 

الذم أخبر رسوؿي اهلل صلى أما الجاذب الثاني فيتمثل في الشهواتن في األىواءن في الشيطاف 
 اهلل عليو كسلم كىو الالادؽ المالدكؽ أنو )يجرم من ابن  دـ مجرل الدـ(.
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اإلنساف يعيش بين ىذين الجاذبينن فمنهم من استجاب لجاذب الركحن صعد إلى األعلى كجاىد 
نى إلى في سبيل أف يالعد إلى األعلى كأف يتحرر من المحرماتن من شهواتو كأىوائون كمنهم من رىكى 

 الدكف فاستجاب لداعي الشهوات كاألىواء كلكن اهلل يقوؿهلل

 

 [.َُّ)كىمىا أىٍكثػىري الن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى( ]يوسف هلل 

 

اللهم اجعلنا بمنك كجودؾ من ىؤالء الذين توجهوا إلى األعلى كاستجابوا لنداء الركح التي تظل 
تظل تبث حنينها إلى اهللن تبث حنينها كشوقها إلى يـو اللقاءن تبث حنينها إلى العالم العلومن التي 

اللهم اجعلنا منهمن اللهم كفػٍٍّقنىا أال نستجيب للمحـر من شهواتنا كأىوائنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن 
أبعٍدنىا على الفتن كلها ما ظهر منها كما بطن كتجلى علينا جميعان برحمتك كفضلك كإحسانكن 

 عن كلي كل توفيعن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.إنك كليُّ التوفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~428 ~ 
 

ٌِْؼمَبِة { َّْ هللّاَ َشِل٠ُل ا ْٛا أَ ُّ اْػٍَ َٚ خً  ُْ َفآطَّ ُٕى ِِ ْٛا  ُّ َٓ ظٍََ َّٓ اٌَِّن٠ ارَّمُْٛا فِْزَٕخً الَّ رُِظ١جَ َٚ { 

 

يكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو ك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

في مستدركو  لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه أحمد كأبو داكد كالحاكم
كالطبراني في معجمو من حديث ثوباف رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل 

)ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتها( قالواهلل أمن ًقلٍّةو نحن يا رسوؿ اهلل يومئذ؟ 
وب أعدائكم الرىبة قاؿهلل )بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيلن كسيخرجن اهلل عز كجل من قل

منكمن كسيقذفن في قلوبكم الوىن( قاؿ قائل منهمهلل ما الوىن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )حب الحياة 
 ككراىية الموت(.

لعلكم تعلموف أك سمعتم ىذا الحديث يا عباد اهللن كىو حديث صحي . كالغثاء عبارة عن الزبد 
بٍّوي المالطفى الطافي كالفقاقيع التي تظهر على كجو السيل عند اشتداده ن ىذا ىو معنى الغثاء. ييشى

صلى اهلل عليو كسلم المسلمين في ىذا العالر بهذا الذم يربو على كجو السيلن يمؤل مر ه العينن 
 فلذا مىسىٍستىوي زاؿ كغاب.

ترل لماذا يحيع بالمسلمين ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كقد تم ذلك  
لمسلمين في مشارقهم كمغاربهم إلى ما يشبو المائدة من الطعاـ يتحل عي كما تركف.  ؿ حاؿ ا

 حولها ااكلوفن تشبيو دقيع كاقع ماثل أماـ أبالارنا كبالائرنا.

 

 كلكن لماذا حاؽ بهم ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟
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الجواب باختالارن أما  الجوابهلل حاؽ بالمسلمين ىذا ألنهم حكموا على أنفسهم بذلكن ىذا ىو
 تفاليل الحديث عن ذلك فهو ما ينبغي أف أقوؿ لكم كما ينبغي أف تسمعوه.

 

 كصف اهلل سبحانو كتعالى عباده المسلمين بأنهمهلل

 

اًفرًينى( ]المائدة هلل   [.ْٓ)أىًذل ةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 

هلل بل قرارنا الذم اتخذناه أف نكوف أعزة كأىاب بهم أف يكونوا دائمان كذلكن فقاؿ المس لموف اليـو
على المؤمنين أذلة على الكافرينن يأمركننا فنطيع يستخدموننا فنخدمهمن يغتالبوف حقوقنا فننغض 

 الرأس الغتالابهم.

 

 قاؿ لنا اهلل سبحانو كتعالىهلل

 

 [.ْٔ)كىالى تػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفشىليوٍا كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم( ]األنفاؿ هلل 

 

كأىاب بنا أف نكوف كذلك دائمانن فقاؿ المسلموف في ىذا العالرهلل بل البد أف نتنازع على الفتات 
كالبد أف نتخاصم على الدكف من البضائع كالماؿ كإف تبددت كرامتنا من كراء ذلك كإف ضاعت 

 كحدتنا من كراء ذلك.

 

 ؽ قوؿ الشاعرهللكلعل ىذا قرره المسلموف إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ يجعلهم مالدا

 



  

 ~431 ~ 
 

 دع المكاـر ال ترحل لبغيتها كاقعد        فلنك أنت الطاعم الكاسي

 خاطب اهلل المسلمين قائبلنهلل

ٍبًل الٌلًو( ] ؿ عمراف هلل   [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

هلل بل إنو حبل تطاكؿ أمده كتقادـ بنا  –أم بشرع اهلل كأكامرهن فقاؿ المسلموف  أك جلُّهم اليـو
لىٍلنىاهي كتبرمنا بون كقرارنا أف نتركو كأف نبحث يمينان كشماالن عن الحداثةن عن أمورو عهدهن لقد مى 

 جديدةن لسوؼ نلتق  الحبلى الذم سنتمسك بو شرعة كمنهاجان من ىنا كىنا كىناؾ.

 

 ىكذا يقوؿ المسلموف اليـو أك جلهم إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ.

 

 يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

 

ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل   [.ٗٓ)فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

 

كأىاب بنا البياف اإللهي أال نكوف كذلكن فقاؿ قائلوف من المسلمينهلل بل سنعرض عن ذلك كلو 
 كلسوؼ نكوف ىذا الخىٍلف

 

ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل )فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم   [.ٗٓخىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

 

كنظرنا فوجدنا الكثرةى الكاثرةى من المسلمين في ىذا العالر كجدنا فيهم من ال يعرؼ ًجٍذعيوي الركوع 
 كال يعرؼ جبينو السجودن قد أكغلوا في الشهوات كاألىواء.

 



  

 ~431 ~ 
 

 حانو كتعالى لناهللقاؿ اهلل سب

 

 [.ِْاـ هلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى( ]األنع

 

أىاب بنا أال نكوف كأكلئك الناسن أعرضوا عن االلتجاء إلى اهلل كأمرنا عن الضيع كعندما تطوؼ 
ددنا الفتن أف نفر منها إلى اهللن طلب منا أف نلتجئ بضراعة كمسكنة إلى اهلل عز بنا المحن كتته

كجلن قلنا بلساف الحاؿ أك بلساف القوؿهلل الن بل سنقبل إلى العلمن سنعبد العلم الذم حفظناه 
برؤكسنا كلن نلتجئ إلى اهلل سبحانو كتعالى. أليس ىذا مالداؽ ما أقوؿ لكم يا عباد اهلل؟ أف 

في ىذا العالر ىم الذين حكموا على أنفسهم بأف يكونوا )غثاء كغثاء السيل(ن كإنما   المسلمين
كاف دكر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أف أخبرنا بهذا الذم سيؤكؿ إليو أمرنان كإنما أخبرنا 
رسوؿ اهلل عن ذلك كىو لم يره كبينو كبين ىذا الواقع جدار يبلغ ًغٍلظيوي القركف المتطاكلة كلكنو 

 لوحي الرباني أكحى بو البارم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.ا

 

أقوؿ لكم ىذا يا عباد اهلل حتى ال يعترض معترض كال يتساءؿ سائلهلل ألسنا مسلمين بعد؟ ألسنا 
 مؤمنين باهلل عز كجل؟ أليست مساجدنا عامرة؟ أليست قبابنا كمآذنا باسقة صاعدة؟

 

اليد كمظاىرن كلكن الواقع ىو ىذا الذم ذكرتو لكم. أمىرىنىا الجوابهلل كل ذلك شعائرن كل ذلك تق
 اهلل عز كجل فأعرضنا ككصانا رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاجتنبنا كصاياه.

 

نعمن ال يزاؿ في المسلمين قلة باقين على العهدن ثابرين على مبايعة اهلل عز كجلن صابرين 
اهلل عز كجلن تلك السنة التي قالها رسوؿ اهلل متالابرينن نعمن كلكنكم تعلموف سنة من سنن 

صلى اهلل عليو كسلم لزينب رضي اهلل عنهان قالتهلل يا رسوؿ اهلل أنهلك كفينا الالالحوف؟ قاؿهلل 
ثػيرى الخبث(.  )نعم إذا كى



  

 ~432 ~ 
 

 

نىةن ال  تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآص ةن كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى  شىًديدي اٍلًعقىاًب( ]األنفاؿ هلل )كىاتػ قيوٍا ًفتػٍ
ِٓ.] 

 

 ىكذا يقوؿ ربنا سبحانو كتعالىن كىكذا بػىي نى لنا رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.

 

 حىكىمى المسلموف على أنفسهم بهذا الذم ذكرتو لكمن كىا أنتم تركف مالداؽ ما أقوؿ.

 

 تنازعنا كقد أمرنا اهلل عز كجل باالتحاد كأمرنا اهلل عز جل بالتضامن.

 

أمرنا اهلل عز كجل أف نضحي بالفتات كالتافو من الماؿ في سبيل أف نتضامن فػىعىكىٍسنىا ما أمرنا اهلل 
عز كجل بو. ضحينا باالتحاد كالتضامن في سبيل الفتاتن في سبيل التافو من البضاعة كالماؿن 

رعة تخاصمنا كتقارعنا كإذا باألمة الواحدة أصبحت جذاذان كأصبحت فئات كما تركف متقا
 متخاصمة.

 

كإذا بوالء المسلمين الذم كاف هلل إذا بو قد تحو ؿ  –من بعيد أك من قريب  –ننظر كنتأمل 
كأصب  كالءن للعدك المشترؾن أصب  كالءن للعدك المغتالبن بل أصب  خدمة ميٍعلىنىة للعدك الذم 

 تقاسمنا كال يزاؿ يتقاسمنان نعم.

 

ذلك فنحن نغمض العين عن خداعو كعن دجلو من كننظر إلى خداع ىذا العدك المشترؾ كمع 
 أجل أف نترامى على خدمتو.
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أال تركف إلى ىذا العدك المشترؾ يعانع كيدعو في الظاىر كاللساف كالالراخ يدعو إلى الديمقراطية 
كإلى رعاية حقوؽ اإلنساف كلكنو يدافع دفاع المستميت عن االستبداد كعن الظلم كالطغيافن في 

الالامت يغذم االستبدادن نعمن كفي أقوالو كشعاراتو يخادعنا بكلمات الديمقراطية سلوكو األرعن 
كحقوؽ اإلنسافن كمع فالمسلموف إال من رحمهم اهلل عز كجل مالركف على أف يكونوا خدمان لهذا 
العدك المشترؾن مالركف على أف يعرضوا عن نداء اهلل سبحانو كتعالىن مالركف على أف يعرضوا 

 قطعو اهلل عز كجل على ذاتو عندما قاؿهلل عن الوعد الذم

 

ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ينى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍم( ]النور هلل 

 

ٍلفن كىذا شيء يتجلى في حياة كنحن نعلم أف ىذا كبلـ اهلل كنعلم أف كعد اهلل ال يحلقو خي 
الرعيل األكؿ الذم سبقنا من قبلن كمع ذلك فقد أعرضنا عن اإلكراـ الذم كعدنا اهلل بون أعرضنا 
عن االستخبلؼ الذم كعدنا اهلل عز كجل بو في األرضن أعرضنا عن ذلك كلو في سبيل أف نكوف 

ا معنى كبلـ رسوؿ كىذا ىو خدمان للمغتالبينن في سبيل أف نكوف خدمان للعدك المشترؾ. ىذ
السبب فيما قد حاؽ بنا عندما رأينا كنظرنا فوجدنا فعبلن أننا قد أصبحنا كما كصف رسوؿ اهلل 
بدقةن أصبحنا غثاءن كغثاء السيلن كليت أننا شيبػٍٍّهنىا بالسيلن السيل يفعل األفاعيلن السيل يفعل 

 و على ىذا السيل.أفاعيل كثيرةن لكننا لسنا السيلن نحن الغثاء الذم يرب

 

كمع ذلك فنحن لسنا من المتشائمين كلسنا من اليائسين. نحن نظل من المتفائلين بتوفيع اهلل 
ككرمون كلسوؼ نلتجئ إلى اهلل تنفيذان ألمره كتحقيقان لوصاياه. لن نلتجئ إلى شرؽ كال إلى غربن 

 لن نخضع الرأس إال لمن خلع ىذا الرأس. أقوؿ قولي ىذا 

  العظيم. كأستغفر اهلل
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 ٠ٛ٘زٕب اإل٠ّب١ٔخ ٍالؽٕب األِؼٝ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعال

 

أعود اليـو مرة ثانية ألحدثكم عن الشاـ كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن الشاـ. 
كحسبكم من ذلك الحديث الذم ركاه أبو داكد كالحاكم في مستدركو كابن حباف بسند صحي  

كسلمن فتحدث عن  من حديث عبد اهلل بن حوالة أنو كاف في مجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
فتنو ستقع في المستقبل فقاؿ لو عبد اهلل بن حوالةهلل اختر لي يا رسوؿ اهللن أم اختر لي المكاف 
الذم ينبغي أف أفر  إليو من الفتن التي تتحدث عنهان فقاؿ لوهلل )عليك بالشاـ فلنها خيرة اهللي من 

 بالشاـ كأىلو(. أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده(ن ثم قاؿهلل )إف اهلل تكفل لي

 

عباد اهللهلل ىذه شهادة من رسوؿ اهلل الالادؽ المالدكؽ بحع الشاـ كأىل الشاـن أفما ينبغي أف 
نكوف أكفياء مع صاحب ىذه الشهادة التي شهد بها لنا؟ ىذه الشهادة التي شهد بها لنا كألرضنا 

ا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو المباركة ىذه؟ ككيف ينبغي أف يكوف الوفاء منا لهذه الشهادة التي أعلنه
كسلم؟ كلنا يعلم أف الوفاء إنما يتمثل في أف نستعلن بالهوية التي شرفنا اهلل سبحانو كتعالى بهان 

الوفاء يتمثل في أف نستعلن بالهوية اإليمانيةن الهوية الدينية التي ىي سر اجتباء اهلل عز كجل لنا إذ 
  األرض كالبركة التي أغدقها على ىذه األرض.أقامنا في ىذه األرضن بل ىو سر اجتباء اهلل
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إنكم لتعلموف يا عباد اهلل أف شعارات كثيرة مىر ٍت ببلدتنا ىذهن أقيمت سياسة ىذه البلدة على 
أساسهان شعارات متنوعة كثيرة كلكنها جميعان أخفقت أماـ مواجهة العدك المشترؾ الذم يتربه 

في مواجهة تحديات  –كما تزاؿ تنج   –التي نجحت بنا الدكائر كما تعلموف. لغة كاحدة ىي 
ىذا العدك المشترؾ الذم كفد إلينا من كراء البحار. لم يتجو إلينا ىذا العدك في سبيل محاربة 

قوميةن لم يتجو إلينا من أجل أف يحارب يساران ضد يمين أك يمينان ضد يسارن ال لم يتوجو إلينا من 
إلينا كاضعان نالب عينيو بل في قراره الذم اتخذه أف يجتث أجل طمع في أرضو فق  كإنما توجو 

ىويتنا اإليمانية كاإلسبلمية من أفئدتنا بل من أرضنا المباركة ىذه أيضان. إنكم لتعلموف ىذه 
الحقيقة يا عباد اهلل. إذان فهويتنا اإليمانية كالدينية ىي السبلح األكؿ بل األكحد الذم يخشى منو 

 ا كما قلت لكم من كراء البحار.عدكنا الذم أقبل إلين

 

إذ ا كاف ىذا ىو السبلح الذم يخيفو فلماذا ال نستمسك بو؟ لماذا ال نحرص عليو؟ بل لماذا ال 
نستعلن الوفاء مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ شهد لنا بهذه الشهادة إذ شهد بهذه 

 الشهادة التي حدثتكم عنها؟

 

ىي اللغة الوحيدة التي أعلنت عن نجاحها كأعلنت  –ىذه الهوية  لغة –عباد اهللهلل إف لغة الدين 
الذين يتربالوف بنا الدكائر. إذا أردنا أف  –ال أقوؿ في كجو  –عن قدرتنا على الثبات في كجوه 

نحارب الغلو فلف الغلو ال ييحىارىب إال داخل دائرة اإلسبلـن كإف شئنا أف نحارب التطرؼ فلنعلم 
ف ييحىارىب إال ضمن دائرة اإلسبلـن أما اإلرىاب فلقد بحثت كثيران فلم أجد أف التطرؼ ال يمكن أ

لها ثبتان في قاموس اإلسبلـ كال في قاموس الشريعة اإلسبلميةن إف معنى ىذه الكلمة مطوم كخفي 
في صدكر من ابتدعوىان معناىا خفي كثابت في صدكر من يالدركنها إلينا ثم يتعاملوف معنا على 

نعلم أف اإلسبلـ يحاًربي في معتقده كيحاًربي في أحكامو السلوكية كفي مبادئو أساسها. نحن 
ن يحاًربي التطرؼ.  األخبلقية الغلو 
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أعود فأقوؿهلل لقد مضى العهد الذم كاف لنا أف نستحي فيو من استعبلف ىويتنا اإليمانية 
الرأس بهويتنا اإليمانية كاإلسبلميةن مر  ذلك المنعطف الذم كنا نخجل فيو من أف نعتد كأف نرفع 

ىذهن  ف لنا أف نعلنها ك ف لنا أف نعلم أف كجودنا الحضارم رىن برفع ىذه الهويةن  ف لنا أف 
نعلم أف تحررنا من التطرؼ رىن برفع ىذه الهويةن  ف لنا أف نعلم أف تحررنا من الغلو رىن بهذه 

ذين نحارب فعبلن الغلو كالتطرؼ كال الهوية يا عباد اهلل فلماذا نخجل من االستعبلف بها كنحن ال
 أعتقد أف لئلرىاب معنى في خارج ىاتين الكلمتين ق .

 

لقد كاف في الناس من يقوؿهلل إف الذم يمنعنا من أف نستعلن ىذه الهوية أننا ال نريد أف نثير 
ر من حساسية بيننا نحن المسلمين كااخرينن كأنا أنظر اليـو كأنتم تنظركف أيها اإلخوة كإذا بكثي

مواطنينا غير المسلمين يعتزكف بهذا الدين كىذا اإلسبلـ أكثر مما يعتز بو بعض المسلمينن نحن 
نرل ىذا كنتبين ىذان كرحم اهلل ذلك القائد الذم سبقنا إلى رحمة اهلل يـو قاؿهلل إف المسلمين في 

ـ عن طريع ىذه البلدة ينتموف إلى اإلسبلـ بمعتقدىم كإف غير المسلمين ينتموف إلى اإلسبل
الوطن كعن طريع التاريخ الذم يجمعنا كيجمعهم. ىذه حقيقة ال تزاؿ في الباؿ كال يمكن أف 

 تػيٍنسىى على مر الزمن.

 

فهل في الناس من قاؿهلل إف األقباط كانوا مواطنين في الدرجة  –كما تعلموف   –لقد فيًتحىٍت مالر 
علم أف مالر بكل ما احتضنتو من الثانية تحت مظلة الفت  اإلسبلمي؟ ىل في الناس من ال ي

مسلمين كأقباط كغيرىم كانوا يعيشوف على مستول كاحدن كاف اإلسبلـ صهرىم في بوتقة كاحدة 
 تحت قانوفهلل لنا ما لهم كعلينا ما عليهم.

 

لقد فيًتحىٍت ببلد الشاـ فهل في الناس من ال يعلم أف المسلمين كالنالارل  نذاؾ كانوا مضرب 
مضرب المثل للتعاكف كالتواصل؟ ىل في الناس من ال يعلم أف المسلمين  المثل للحمةن كانوا

كالنالارل كقفوا صفان كاحدان في كجو الغزكات الالليبية المتوالية؟ ىل في الناس من ال يعلم أف 
 المسلمين كالنالارل كانوا جنبان لجنبو في خندؽ كاحد في مواجهة العدك المشترؾ.
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الحضارية اإلسبلمية في األندلس فهل في الناس من ال يعلم أف  لقد نشأت تلك الدكلة المتألقة
اإلسبلـ الذم ىيمن على تلك الدكلة لم ينسج الدكلة اإلسبلمية عن طريع سدل كلحمة اإلسبلـ 
كالنالارل كاليهود؟ ىل في الناس من ال يعلم ذلك؟ جامعاتها كانت تفور بالمسلمين كغيرىمن 

 مستشفياتها كذلكن ثقافتها كذلك.

 

 ىذا ىو اإلسبلـ. اإلسبلـ يحتضن كل من تحتضنو األرض الذم يهيمن عليها اإلسبلـ.

 

أعود فأقوؿ يا عباد اهللهلل  ف لنا أف نرفع الرأس بهذه الهوية كأال نطويها عن أنظارنا كأال نطويها 
 –سبلحان في كجو خالومنا كأعدائنا الذين يتربالوف بنا الدكائرن كإنكم لتعلموف أنهم يمارسوف 

ىؤالء األعداء يمارسوف ألوانان من التحديات يواجهوننا بهان كإنكم  –كأتحدث عن العدك المشترؾ 
هلل إف ىذه البلدة كانت كال تزاؿ تمتاز بأنها لم  -كأنا أقوؿ كلست مغاليان كلست مبالغان  –لتعلموف 

ه البلدة تمتاز تنغض الرأس ألم ضغ ن لم تنغض الرأس ألم تحد ككًجٍهنىا بو ق ن كلنا يعلم أف ىذ
بأف كل من فيها على كل المستويات كانوا كال يزالوف أعينان ساىرة على الحقوؽن أعينان ساىرة على 

األرض كالوطنن أعينان ساىرة على المبادئ كالقيم فما ضر  أف نجعل من ىذه المبادئ كالقيم 
نان كال كاهلل ما اجتمع سبلحنا األكؿ يا عباد اهلل في كجو من يريد أف يقضي على قيمنا كمبادئ

الشرؽ كالغرب في عهد من العهود إال على ىدؼ كاحد ىو اجتثاث ىذا اإلسبلـن عرفتم ذلك 
قبل أف ينهار االتحاد السوفييتي كعرفتم ذلك بعد أف انهار االتحاد السوفييتي عندما أعلنت 

لذم ينبغي القضاء عليو ىو رئيسة كزراء دكلة بريطانيا  نذاؾ باسم أكركبا كلها أف العدك المتبقي كا
اإلسبلـن إذان اإلسبلـ سبلح خطير نواجو بو أعدائنان إذان اإلسبلـ حالننا األكؿ كاألخير الذم 

 نستعيد بو حقوقنان نعم.
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أعود فأقوؿهلل انطول ذلك العهد الذم كنا نخجل من أف نستعلن ىويتنا اإليمانية كالدينية التي 
قيم كال تترؾ االعوجاج ق ن كتجمع نثار القلوب لكي تجمع كال تفرؽن كتبني كال تهدـن كت

 تالوغها في قلب كاحدن كحسبنا من ذلك الشرؼ الذم توجنا اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

 

ـى ًدينان( ]المائدة هلل )  [.ّاٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسبلى

 

 ية ما مثلها ىديةن إنو لتاج تػىو جى اهللي عز كجل بو عقولىنا كالبد أف نيتو جى بو قلوبنا كعواطفنا.إنها ىد

 

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يثبتنا بقولو الثابت كأف يكرمنا بمالداؽ ما قالو رسوؿ اهلل عن شامنا 
 ىذه كقد فعلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 هٍٛي هللا ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚاٌّوطٚطب٠ب 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

حمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف م
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا

عهدم بهذا المسجد أف يكوف في مثل ىذه الساعة من كل أسبوع فػىي اضان بأىلون متؤلألن بوجوه 
الماللين فيون فما لي أراه اليـو موحشانن ما لي أراه اليـو فارغان من ركادهن ما لي أراه في صمتو 

أخبرنا بما  rأف المالطفى يترجم األسى كيترجم معنى من معاني اليتمن لعل السبب يا عباد اهلل ىو 
أكرمو اهلل بو من كحي ينبئ عن الماضي السحيع كعن الحاضر كعن المستقبل البعيد أيضان كصف 
لنا الحالة التي نمر بها اليـو أدؽ كصفن ثم إنو نىالىحىنىا كأمرنا بما ينبغي أف نفعل فكانت الكثرة 

عدك المشترؾ الذم يتربه بنا كأصغى السمع إلى ال rفينا مىٍن أعرض عن ناليحة رسوؿ اهلل 
 الدكائر فكانت العاقبة ىذا الذم تركف.

تعالوا أحدثكم عن طائفة مما كصف بو رسوؿ اهلل حالنا اليـو لنزداد إيمانان بنبوتو كلنزداد يقينان بأنو 
 معنا اليـو في مشاعره كفي ما أطلعو اهلل عليو من حالنا كإف لم يكن معنا بجسموهلل

فيما ركاه مسلم من حديث أبي سعيد الخدرمهلل )لتتبعن سنن من  كسلم صلى اهلل عليويقوؿ 
أم الرـك شبران بشبرو كذراعان بذراع حتى لو دخل أحدىم جحر ضبٍّ لدخلتموه( كفي  –قبلكم 

ركاية للحاكم في مستدركو بسندو صحي  بزيادةهلل )كلو أف أحدىم جامع أمو في الطريع لفعلتموه(. 
.ىذا كصف مما ذكره اهلل لحاؿ أمت  نا اليـو

كيقوؿ أيضان فيما ركاه مسلمهلل )أما إنها ستكوف فتن من بعدم ال يعلم القاتل فيها فيما قػىتىل كال 
أم القتاؿ  –يعلم المقتوؿ فيها فيما قيًتل( قيل لوهلل ككيف ذلك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )إنو الهرج( 

 كالقاتل كالمقتوؿ في النار(. –العشوائي 
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في الالحي هلل )سألتي ربي ألمتي ثبلثان فأعطاني اثنتين كمنعني  ككل ذلك rكاسمعوا ما يقولو 
فأعطانيون كسألتو أال  –أم ال يقضي عليها جمعاء بمجاعة  –الثالثةن سألتو أال يهلك أمتي بسنة 

 –فأعطانيون كسألت ربي أال يجعل بأس أمتي فيما بينها فمنعنيو  –بغرؽ  –يهلك أمتي بجائحة 
 اهلل سبحانو كتعالىهللكتبل قوؿ  -منعني ربي ذلك

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم شً  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى يىعان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف يػىبػٍ
ًو قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ كىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي اايىاًت لىعىل هيٍم يػىٍفقىهيوفى ن كىكىذ بى بً 

 [.ٕٔ-ٓٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكيم ًبوىًكيلو ن لٍّكيلٍّ نػىبىلو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى {]األنعاـ هلل 

من خبللو حالنىا. أما األمرن أما الناليحة التي انطلع منها إلينا  rىذه طائفة مما كصف رسوؿ اهلل 
 و فلليكم طائفة مما ذكر.رسوؿ اهلل بدافع حبون بدافع شفقت

من حديث أبي  صلى اهلل عليو كسلمعن المالطفى  –كغيره  –يركم مسلم في صحيحو أيضان 
ىريرةهلل )أما إنها ستكوف فتنه بعدم القاعد فيها خير من الماشي كالماشي خير من الساعي إليهان 

بأرضو(ن قاؿ لو  فلذا نزىلىٍت بكم فليلحع صاحب إبلو بلبلوو كصاحب غنم بغنمو كصاحب أرضو 
قائلهلل أرأيت يا رسوؿ اهلل رجبلن ليس لو غنم كال إبل كال أرض؟ قاؿهلل )يعمد إلى سيفو فيدؽ حد هي 

 بحجر ثم يعتزؿ تلك الفرؽ حتى يأتيو الموت كىو على تلك الحاؿ(.

أنو قاؿهلل )إذا  صلى اهلل عليو كسلميركم أبو داكد كابن ماجو كالترمذم ك خركف عن المالطفى 
شحان مطاعان كىول متبعان كدنيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأيو فعليك بخاصة نفسك كدع رأيت 

 عنك أمر العامة(.

كاسمعوا ىذا الذم يركيو البخارم كمسلم من حديث حذيفة بن اليماف قاؿهلل كاف الناس يسألوف 
قلت لوهلل يا عن الخير ككنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركنين  r صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

رسوؿ اهلل لقد كنا في جاىلية كشر فجاءنا اهلل بهذا الخير فهل بعد ىذا الخير من شر؟ قاؿهلل نعمن 
قلتي كما  –في ذلك الخير دىخىن  –قلتهلل فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قاؿهلل نعم كفيو دىخىن 

ن قلتهلل فهل بعد دىخىنيوي؟ قاؿهلل قـو يستنوف بغير سنتي كيهتدكف بغير ىدمن تعرفوف منهم كتنكركف
ذلك الخير من شر؟ قاؿهلل نعمن أناس على أبواب جهنم يدعوف إليها فمن استجاب قذفوه فيهان 
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قلتهلل فما تأمرني يا رسوؿ اهلل إف أدركت ذلك؟ قاؿهلل تىدىعي تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على 
 أصل شجرة حتى يأتيك الموت كأنت على ذلك(.

مبنية على ماذا؟ على رؤيةو دقيقة مىتػ عىوي اهلل  هلل عليو كسلمصلى اىذه طائفة من نالائ  رسوؿ اهلل 
 عز كجل بهان كلقد أنبأنا أنو في موقف من المواقف أيًرمى كل ما ستمر بو أمتو إلى يـو القيامة.

 ىذه النالائ  إنما انبثقت من ىذا الوصفن من ىذه المعرفة التي أطلعو اهلل عز كجل عليها.

ا الذم أقولو لكم أكجهو نالحان إلى نفسي كإليكم جميعانن ما لنا نسينا صلتنا فيا عباد اهللهلل زبدة ىذ
كأصغينا  rبرسوؿ اهللن ما لنا نسينا شفقة رسوؿ اهلل علينان ما لنا أعرضنا عن ناليحة رسوؿ اهلل 

السمع إلى أعدائنا الذين يتربالوف بنا الدكائرن الذين يرسموف الخارطة المستقبلية لهذا البلدن 
 ر ىا من ر ىان خارطة التقسيم كالتبضيع لهذه األمة بل لهذه البلدة. خارطة

نعمن قاؿ قائل ليهلل إف قوؿ رسوؿ اهلل في الحديث الذم ذكرت )إذا رأيت شحان مطاعان كىول 
متبعان( على أف قاؿهلل )فعليك بخاصة نفسك( ىذا أمر سلبي كنحن أف نكوف في الموقف 

 ن ىذا السؤاؿ الذم ينبئ عن جهل عجيب؟اإليجابي. فما الجواب أيها األخوة ع

قلتهلل ىل كج وى رسوؿ اهلل ىذه الناليحة لشخهو كاحد أـ كجهها لكل أفراد أمتو رجاالن كنساءن؟ 
 كجهها ألفراد أمتو جميعان حسنان.

إذا أصغى السمع كل كاحدو كاحدو من أفراد أمتو إلى ىذان عادة إلى خاصة نفسو يراعان كيحرسها 
ف تلك الفتن المختلفةن إالـ يؤكؿ األمر؟ سيظهر ركاد الفتنة منفردين ظاىرينن كابتعد عن عواص

ىذه ناليحة ال يهمس رسوؿ  . rال يتأتى لهم أف يندسوا كس  ىذه األمة التي بايعت المالطفى 
بل لهذه األمة جمعهان أقوؿ قولي ىذا  –اهلل بها في أذف فرد بل ىي كصية شاملة عامة للمسلمين 

 العظيم كأستغفر اهلل
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 2 -ٚطب٠ب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚاٌّوط 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف 

 إنو ألمر يلفت النظر كيثير العجب كاالستغراب ىذا الذم سأضعكم أمامو كأحدثكم عنو.

عن  صلى اهلل عليو كسلمنالغي إلى األحاديث الالحيحة الكثيرة التي يحدثنا فيها رسوؿ اهلل 
ما أطلعو اهلل عز كجل عليو من الغيب المكنوف الفتن التي تستشرم في ىذا العالر كنتأمل في

المتعلع بالمستقبل البعيد البعيدن كنتأمل في مشاعر الشفقة التي تستبين من خبلؿ حديث رسوؿ 
عن ىذه الفتن كنالائحة التي يرسلها إلينا من كراء القركفن نتدبر كنتأمل  صلى اهلل عليو كسلماهلل 

ىل نبادؿ رسوؿ اهلل  –ىنا يستبين كجو الغرابة كالعجب كىا  –ذلكن ثم إننا نعود إلى أنفسنا 
ىذا االىتماـ الذم يتوجو بو إلينا؟ ىل نالغي السمع إلى نالائحو التي تنبثع  صلى اهلل عليو كسلم

إلينا كنعلم ما  صلى اهلل عليو كسلمكنحن نعلم أنو رسوؿ اهلل  –من شفقتو العارمة علينا؟ ىل 
و كموتون أليس ىو القائل فيما ص  عنوهلل )حياتي خير لكم كمماتي أخبرنا بو من أنو معنا في حيات

خير لكمن تيٍحًدثيوف كييٍحدىثي لكمن ما كجدت من خير حمدت اهلل عليو كما كجدت من شر 
 استغفرت اهلل لكم(ن ىذا ىو اىتمامو بنا من كراء القركفن فكيف ىي حالنا كنحن من أمتو؟

بأكثرنا معرضوف عن الشفقة التي يبلحقنا بهان تائهوف منشغلوف كإذا بنا أك  –يا عباد اهلل  –نتأمل 
عن النالائ  التي يزجيها إلينان أليس ىذا أمران عجيبان يا عباد اهلل؟ أطلعو اهلل على دقائع ما نراه 

اليـو كأخبر بو كدكنكم فاقرؤكا أحاديث الفتنن ثم إنو عبػ رى عن شفقتو المتناىية علينا كحبو لنا كمن 
إلينا نالائحو كالسبل التي ينبغي أف نسلكها للتخله من عقابيل ىذه الفتنن فما ىو  ثم أزجى
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موقفنا كما تعلموف؟ إنو موقف اإلعراض عن ىذا الذم ينالحنا بون إنو موقف التجاىل لهذه 
 بنالائحو. صلى اهلل عليو كسلمالشفقة المتناىية التي يعبػٍّري عنها رسوؿ اهلل 

أال ننقاد لمجهوؿ كأال نسير كراء عاصفة  تية من حيث ال   عليو كسلمصلى اهللنىالىحىنىا المالطفى 
نعلم كحذ ر من ذلك أيما تحذير في أكثر من مناسبةو كفي أكثر من حديثن قاؿ عليو الالبلة 

أم راية ال يػيٍعلىمي غايتها  –كالسبلـ فيما يركيو مسلم كالنسائي ك خركفهلل )من قيًتلى تحت راية عيمٍّي ة 
لىتيوي جاىلية(ن ىكذا قاؿ رسوؿ  –لىمي مالدرىا كال يػيعٍ  أك غضب لعالبة أك انتالر لعالبة فػىقيًتلى فىًقتػٍ
كىو يتحدث عن الفتنن كىو يقدـ لنا نالائحو كما قلت لكم من كراء القركف. كنظرنا إلى  rاهلل 

ي ة التي حذ ر منها رسوؿ اهلل –أك بكثير منا  –أنفسنا كإذا بنا  ن ينقاد للمجهوؿن r ينقاد للراية العيمٍّ
نىا إلى العقابيل التي سنراىا من كرائو  rالذم حذرنا منو رسوؿ اهلل  –كالمجهوؿ  إف  –بل نبػ هى

ن أليس rيوردنا إلى ما يبتغي كلكنو ال يياٍلًدرينا بعد ذلك إلى ما نريدن ىكذا يوض  لنا رسوؿ اهلل 
لمعتزكف بأننا من أمتو أف نعرض عن نالائحو عجيبان يا عباد اهلل كنحن المؤمنوف بًنيبػيو تًًو كنحن ا

 المشفقة كعن دالئل حبو كرأفتو كرحمتو بنا في ىذا الذم يالف ثم في ىذا الذم ينال .

نىا  rأكصانا رسوؿ  يػٍ في غمار ىذه الفتن التي يالفها أدؽ كصفن يأمرنا إذا نالحنا أك أىمىٍرنىا أك نػىهى
ن ال نبتغي أك دىعىٍونىا أال نبتغي بذلك إال مرضاة اهللن  ال نبتغي بذلك استرضاء حاكم كال محكـو

أف نبتغي  rبذلك تالفيع أناس من العامة كال التقرب إلى القادة من الخاصةن يأمرنا المالطفى 
فيما ننال  كفيما نقوؿ كجو اهلل ذاتون فهو يقوؿ لناهلل )من استرضى الناس بسخ  اهلل ككلو اهلل إلى 

 حانو كتعالى كفاه اهلل مؤكنة الناس(.الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سب

البليغة أرسلها إلينا من كراء ما يقارب خمسة عشر قرنان )من استرضى  rاسمعوا ناليحة المالطفى 
الناس بسخ  اهلل ككلو اهلل إلى الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كتعالى كفاه اهلل عز 

 كجل مؤكنة الناس(

أك  –؟ ننظر إلى حالنا كإذا بنا rم بػىلىغىنىا من ناليحة رسوؿ اهلل فماذا كاف موقفنا بعد ىذا الذ
إذا نال  فهو إما أف يبتغي من كراء ذلك التغلب إلى الدىماء كالعامة من الناس كإف  –بأكثرنا 

أسخ  بذلك القادة كالحكاـ أك يتوج وي بذلك إلى استرضاء القادة كالحكاـ كإف أسخ  بذلك 
لي بهؤالء كال بهؤالء كإنما يستنزؿ رضا اهلل فبل تعثر من ذلك إال على الناسن كتبحث عمن ال يبا

 النذر اليسير. ىذه ىي حالنا يا عباد اهلل.
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أعود فأقوؿ لكم كما بدأت حديثي إليكمهلل أليس ىذا الواقع أمران يلفت النظر كيثير العجب 
من خبلؿ الرعونات التي ىيمنت ثم ىيمنت ثم ىيمنت  rكاالستغراب؟ أفحيل بيننا كبين محمد 

 علينا؟ أفنسينا أننا من أتباعو كأمتو؟ أفنسينا قوؿ اهلل عز كجلهلل

ًفيظان( ]النساء هلل  ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حى ا أىٍرسى  [.َٖ)م ٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى كىمىن تػىوىل ى فىمى

 .rن اإلعراض عن كصايا رسوؿ اهلل أبلغ  يةو في كتاب اهلل تحذر م

عباد اهللهلل حكمة بالغة اعتالرىا لنا رسوؿ اهلل من نالائحون إنها تقوؿهلل إف إتباعنا للمجهوؿ يوردنا 
 إلى ما يريد كلكنو ال يالدرنا بعد ذلك إلى ما نريد نحنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌنٞ ٔؼبٟٔ ِٕٗٚعٗ إٌؼّخ فٟ ٘نا االثزالء 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرس
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

العبد المؤمن ال يتلقى من اهلل سبحانو كتعالى في كل أحوالو كظركفو إال الخير كالنعمةن كلكنها  إف
إما أف تكوف نعمة ظاىرة جلية أك أف تكوف نعمة باطنة مقىنػ عىةن بشيء من االبتبلء كالشدةن كصدؽ 

 اهلل عز كجل القائلهلل

لس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن( )أىلىٍم تػىرىٍكا أىف  الل وى سىخ رى لىكيم م ا ًفي ا
 [.َِ]لقماف هلل 

إال الخيرن  –إف كاف مؤمنان  –فمهما تقل ب اإلنساف في ظركؼ كأحواؿ ال يمكن أف يتلقى من اهلل 
 ءن بظاىر من الشدة.إال النعمةن كلكنها كما قلت لكم قد تكوف مقىن عةن بظاىر من االبتبل

كما كانت ىذه الهزة التي ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى بها إال محنة في الظاىر فق ن أما في الباطن 
 فهي نعمة من النعم المقىن عة بالشدة كالمقىن عة بالخوؼ كبما قد علمتم من االبتبلء.

 زلنا نعاني منها؟ كلعلكم تسألوف ما كجو النعمة في ىذه الهزة التي عانينا كلربما ما

أنها عالا من عالي التأديب يؤدب اهلل سبحانو كتعالى بها عباده  –يا عباد اهلل  –كجو النعمة 
 كيربيهم بها.

كىل في الناس من يرتاب في أف التأديب نعمة من أجل النعم مهما كاف الطريع إليها؟ ىل في 
  عز كجل بها عباده؟الناس من يرتاب في أف التربية من أجلٍّ النعم التي يأخذ اهلل
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 كلكنا نعود فنتساءؿهلل ما كجو ىذه النعمة في ىذا االبتبلء الذم نعاني منو؟

ـي االعوجاج كأنها تدعو اإلنساف  كجو النعمة في ذلك أيها اإلخوة أنها توقظ من غفلة كأنها تػيقىوٍّ
. كجو النعمة ككجو المؤمن إلى تجديد االصطبلح مع اهلل كالتوبة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى

الخير في ىذا االبتبلء أنو يدعو المؤمنين إلى أف يجتثوا الفساد مما بينهم كأف يعودكا فيمدكا 
  صرة الحب ك صرة الوداد كاألخوة فيما بينهم على االختبلؼ كعلى التفاكت أيان كاف نوعو.

كما ىو شأف بعض   كأرجوا أال نتالور أف الفساد إنما يستشرم في جانب أك في جهة كاحدة فق 
 المتالورين أك المتخيلين.

إننا جميعان على اختبلؼ فئاتنا نعاني من الغفلة التي ينبغي أف تنتهي إلى يقظةن نعاني من فساد 
 ينبغي أف نتعاكف جميعان على اجتثاثو.

 ما أكثر البيوت التي يشيع فيها الفساد كالظلم كالوقت ال يتسع للشرح كالبياف.

التي يشيع فيها الفساد بل يشيع فيها الظلمن كحسبكم من الظلم أنواع الغش ما أكثر األسواؽ 
 قائبلنهلل )من غش فليس منا(. صلى اهلل عليو كسلمكالخديعة التي حذر منها رسوؿ اهلل 

ما أكثر الفساد الذم يستشرم في المعامل كالمالانع متمثبلن في الظلم الذم ينح  على عمالو 
 و.كعلى كثير من الموجودين في

 ما أكثر أنواع الفساد كالظلم التي تستشرم في عبلقات الناس كالمؤسسات بعضها مع بعض.

عندما نقوؿهلل إف ىذا االبتبلء يوقظ من غفلة ينبغي أف نعلم أنو يوقظ الجميعن كعندما نقوؿهلل إف 
من شأنو أف يدعو إلى اجتثاث الفساد فلنما نعني أف يتعاكف الجميع على اختبلؼ فئاتهم 

 اث الفساد بكل أنواعو.الجتث

في ىذا االبتبلء الذم قد نراه نقمة في الظاىر كلكنو نعمة  –يا عباد اهلل  –ىذا ىو كجو النعمة 
من أجلٍّ النعم في الباطن. أجل فالشأف فيو أف يوقظنان كالشأف فيو أف يدعونا إلى تجديد التوبة 

 كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى.

ك ىذه المحنة قد ىب ٍت اليـو لتدبرن أجل يا عباد اهللن ىذا ما نعتقده على أف ىذا االبتبلء أ
 كنتالوره.
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فلف اهلل عز كجل لم يرسل إلينا ىذه المحنة لتستقر كتبقىن كلكنو أرسلها إلينا كىو اللطيف الرحيم 
 كالودكدن أرسلها لكي تمر فتوقظ السادر كتنبو الغافل كتدعو األمة إلى أف تهب إلصبلح شأنها.

كلقد كنت أيرًٍيتي ىذه المحنة قبل أشهر كأيرًٍيتي كيف  –كينبغي أف أقولها صراحة  –كلقد كنت 
تقبل كأيرًٍيتى كيف ستدبر. كىاىي ذم أقبلت كما قد رأيت ككما قد حذرت ككاف الناس  نذاؾ بين 

 ر.ساخر كمكذب كمتعجبن كلكنني أيرًٍيتي أيضان كيف تهب لتدبرن كىي اليـو في مرحلة اإلدبا

ما ىي العبرة التي نبغي أف تقتطفها يا عباد اهلل من ىذه المحنة سواء في إقبالها أك في إدبارىا؟ ما 
 الدرس الذم ينبغي أف نعود بو؟

كأقولها لنفسي أكالن كلكم جميعان كألمتنا على اختبلؼ فئاتها  –الدرس الذم ينبغي أف نعود بو 
إلى اهللن ينبغي أف نتوب إلى اهلل سبحانو كتعالىن ينبغي أف ينبغي أف نجدد العودة  –كدرجاتها ثانيان 

من أجل اجتثاث  –جميعان أقوؿ  –نالل  ما بيننا كبين اهلل عز كجلن ثم إنا علينا أف نتعاكف جميعان 
الفساد بأنواعو كمن أجل زرع مبادئ اإلصبلح بكل أنواعو كبكل متطلباتهان كال يمكن يا عباد اهلل 

دما يوكل أمره إلى فئة كاحدة من الناس أي ان كانتن كإنما يتم اإلصبلح عندما أف يتم اإلصبلح عن
تتم حقيقة التعاكف بين األمة على اختبلؼ فئاتها كعلى تنوع قدراتها. ىذه ىي الحقيقة. كسدل 

 كلحمة النجاح في ىذا األمر ىو اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى.

التي أقبلت كىا ىي ذم ااف في طريقها إلى  الدرس الذم ينبغي أف نقتطفو من ىذه المحنة
اإلدبار ىي أف نمد  صرة الحب فيما بين فئات ىذه األمةن كلنا مسؤكلوف عن مد ىذه الوشيجةن  
كلنا مسؤكلوف عن مد كشيجة الحب فيما بين أفراد ىذه األمة على اختبلفهان على تنوعها أي ان  

سبحانو كتعالى. أجل الحب ىو الذم يكوف رقيبان على كانت صورتهان ىكذا يأمرنا دي انػينىا موالنا 
 الالبلح أف يستمرن الحب ىو الذم يكوف سببان الجتثاث الفساد كحراسة أال يعود.

 ؟ - صرة الحب فيما بين فئات ىذه األمة  –ما الغذاء الذم ينبغي أف نغذم بو ىذه ااصرة 

ى كصية رسوؿ اهلل توج وى بها إلى القادةن الغذاء ىو اإلصغاء إلى ناليحة رسوؿ اهللن ىو اإلصغاء إل
إلى األمةن إلى مختلف مؤسساتها كفئاتهاهلل )ال تباغضوان ال تحاسدكان ال تدابركان ال تحسسوان ال 
تجسسوان كونوا عباد اهلل إخوانا(ن كألفت نظركم إلى أف كلمة )عباد اهلل( منادلن أم كونوا يا عباد 

 اهلل إخوانا.
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قيقة ىويتنا عبيدان مملوكين هلل ننسى ىذا الغذاء أف نغذم بو أنفسنا نحن عندما نغيب عن ح
كإخواننان كلكن عندما نستيقظ لهذه الهويةن عندما يوقظنا إليها رسوؿ اهلل قائبلنهلل كونوا يا عباد اهلل 

 إذان  صرة األخوة ممتدة بين عباد اهلل جميعان. –كقد علمنا أننا عباد اهلل  –إخوانانن فعندئذو 

يمكن أف يستشرم الظلم بين أناس علموا أنهم عباده هلل؟ كيف يمكن أف تستشرم األنانية  كيف
بين أناس علموا أنهم مملوكوف أرقاء بيد اهلل سبحانو كتعالى؟ كيف يمكن أف يستغل أناس األمة أك 

 عز فئة من األمة ليعتالر منها الخير لنفسون ليعتالر منها الغنى لنفسو كقد علم أنو عبد مملوؾ هلل
 كجلن )كونوا يا عباد اهلل إخوانا(.

أجلن أجل موالم يا رب العالمينهلل ىا قد عدنا إليكن ىا قد تبنا إليكن سنكوف كنحن عبادؾ 
إخوانان متآلفينن إخوانان متحابين يحرس كلٌّ منا سعادة ااخرن لن تكوف سعادتنا كقفان على فئة بل 

 نفعل كنحن الذين نسمع كنقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل ستكوف قسمة عادلة بين عبادؾ جميعانن كيف ال

ٍم  تًيًو )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان. لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان. كىكيلُّهي 
 [.ٓٗ-ّٗ –يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان. ]مريم 

 ظيم.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الع
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 اٌزٛثخ اٌٝ هللا ِفزبػ اٌؾً

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ن كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 أما بعد فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

ينبغي أف نعلم جميعان أف المعاصي أيان كانت ال تحجب اإلنساف عن مواله كخالقو كال تقطع عنو 
أمل الرحمة كالمغفرة ق ن إنما الذم يحجب اإلنساف عن مواله كخالقو أف يعكف على المعالية 

 ثم يستمرئها كال يلتفت إلى نداء اهلل الذم يبلحقو قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل )كىتيو   [.ُّبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

مهما ارتكب اإلنساف األكزار كلكنو كاف يالغي السمع إلى نداء اهلل الذم يدعو العالاة إلى التوبة 
جبو عن مواله ككاف يتوجو جهد استطاعتو إلى باب اإلنابة إلى اهلل فلف المعاصي ال تضره كال تح

 كخالقو.

كإذا أحب اهلل عز كجل العبد أك أحب أمةن ترتكب المعاصي كتوغل في ارتكاب الخطايا فلف اهلل 
عز كجل يسوقها إلى التوبة بعالي المالائب كاالبتبلءاتن ىذه سنة رب العالمين تجاه العالاة 

ت المختلفةن فلف ىم الذين أحبهم اهلل عز كجلن يسوقهم إلى التوبة بعالي المالائب كاالبتبلءا
تابوا إلى اهلل عز كجل كإف ىم جددكا البيعة معو عز كجل فلف اهلل سبحانو كتعالى يغفر الذنوب 
جميعان كإف كل عاصو يالب  كيـو كلدتو أمو. ىكذا يربي البارم عز كجل عباده عندما يوغلوف في 

 صدؽ اهلل القائلهللالمعاصي كيستمرؤكنها ثم ينسوف التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن ك 
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ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم شً  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى يىعان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف يػىبػٍ
قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ  كىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي اايىاًت لىعىل هيٍم يػىٍفقىهيوفى . كىكىذ بى ًبوً 

 [.ٕٔ-ٓٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكيم ًبوىًكيلو . لٍّكيلٍّ نػىبىلو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى( ]األنعاـ هلل 

ىذا الذم أقولو لكم سنة من سنن رب العالمين في عبادهن كمن ثم فأنا أتوجو إلى نفسي أكالن ثم 
 –ه الشاـ المباركة ثانيان أدعو نفسي كأدعوكم جميعان أتوجو إلى كل كاحد منكم كمن أمتنا في ىذ

إلى توبة صادقة إلى اهلل سبحانو كتعالىن كالخي   –على اختبلؼ الفئات كعلى اختبلؼ الدرجات 
الذم بيننا كبين اهلل عز كجل ليس خيطان كاىيانن إنو خي  ماليرم بو نلقى اهلل عز كجلن ىو إيماننا 

ىو يقيننا بأننا عباده الذين ال نتحرؾ إال في قبضتو كليس لنا من مالير  بو إلهان كاحدان ال شريك لون
إال إليون ما الذم بقي أذان؟ بقي أف نػيٍهرىعى إلى باب التوبة كاإلنابة فنتوب صادقين إلى اهلل عز كجل 
من سائر الذنوب كااثاـن كأخطر ىذه الذنوب تلك التي فيها إىدار لحقوؽ العبادن كالوقت ال 

نواع ىذه الحقوؽ كأنواع اإلىدار التي تستنزؿ غضب الرب سبحانو كتعالىن إف حقوؽ اهلل يتسع أل
مبنية على المسامحة يا عباد اهلل أما حقوؽ العباد فمبنية على المشاحة ال يغفرىا اهلل عز كجل إال 

 بعد أف تود ل ىذه الحقوؽ أك بعد أف تشيع المسامحة بين المستلبين لها كبين أصحابها.

أقوؿ بحعهلل إذا تبنا إلى اهلل عز كجلن كأظن أننا أك أكثرنا قد تاب في ىذه الفترة العاليبة إلى اهلل ك 
عز كجلن ىذا ما أظنو كأرجوا أال يكوف ظني مخالفانن أعتقد أف الكثيرين منا على اختبلفهم قد 

نابة إلى اهلل سبحانو توجهوا إلى اهلل كقد أعلنوا إما بينهم كبين اهلل أك على مؤل أعلنوا التوبة كاإل
 –ىذه حقيقة  –كتعالىن إذان فاستبشركا بأف ىذه الزمة قد ىبت لترحل كأنها قد  ذنت باالنالراؼ 

ذلك ألنها لم تقبل إلينا إال كىي عالا من عالي الرحمة اإللهية المتمثلة في تأديب اهلل عز كجل 
 عبادهن المتمثلة في إيقاظو لهم إلى اإلنابة إلى اهلل عز كجل.

ليست مهمة خاصة بفئة من الناس دكف أخرل كما يتالور البعضن سيد  –يا عباد اهلل  –كالتوبة 
 ن كحسبكم أف تقفوا أماـ اهلل عز كجلهلل rالتائبين رسوؿ اهلل 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

اء حقوؽ الربوبيةن كلنا تائهوفن نفوسنا المتسلطة علينان شيطاننا المسل  كلنا مقالركف في أد
علينان كل ذلك شاء اهلل عز كجل أف يجعلو سببان لؤلخطاءن سببان للوقوع في بعض المعاصين كلكن  
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كل من تاب ك ب إلى اهلل عز كجل لقي ربان كريمان مجيبانن كحسبكم أف تالغوا السمع إلى قولو 
 سبحانوهلل

ا مىا تيوعىديكفى( ]ؽ هلل )كىأيزٍ  رى بىًعيدو . ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [ِّ-ًُّلفىًت اٍلجى

 لمن؟

( ]ؽ هلل  ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىًفيظو  [.ِّ)ىىذى

كأكاب ىذه صيغة مبالغة من  يب ك يب بمعنى راجعن أم ىذا ما توعدين لكل رجاع إلى اهللن كلن 
 ى اهلل إال إذا كاف كثير الشركد عن اهلل سبحانو كتعالى.يكوف اإلنساف رجاعان إل

فدعوني أيذىيٍّل ىذه التذكرة التي أتوجو بها إلى نفسي أكالن كإليكم جميعان  –يا عباد اهلل  –كبعد 
ثانيانن دعوني أيذىيٍّل ىذه التذكرة بالسؤاؿ التاليهلل تػيتػ هىمي سورية اليـو بأنا ضالعة في إىدار حقوؽ 

أنا ال أبرئ سورية كال غير سورية من عامة الناس كقادتهم من الولوغ في األخطاءن ىا اإلنسافن ك 
أنتم تسمعوف أف اهلل عز كجل أف يكوف اإلنساف خطاءنن )كل بني  دـ خطاء( كما يقوؿ رسوؿ اهلل 

كخير الخطائين التائبوفن فأنا ال أبرئ سورية كال غير سورية من الوقوع في الخطأ لكن دعونا 
يناير من عاـ كاحد كتسعين كتسعمائة كألف إلى العراؽ  ُٔءؿهلل أسورية ىي التي أقبلت يـو نتسا

بأعتى األسلحة المدمرة الحديثة متجهة بالقالف إلى مراكز الحياة المدنية كالتجارية كاالجتماعية 
كمقارٍّ األعماؿ كالعماؿ كالمدارس كالمشافي كالمساجد كالكنائس كإلى ضواحي المدف كإلى 

واخ األرياؼ تقالفها جميعان بأعتى األسلحة ابتغاء القضاء على البنية التحتية لها كالقضاء على أك
كجودىا اإلنساني كالحضارمن حتى كاف عدد الذين استحرىم القتل في أسبوع كاحد ىو األسبوع 
األخير من الحرب العراقية كما قررت جمعيات الهبلؿ األحمر كمنظمات حقوؽ اإلنسافن كاف 

الذين استحرىم القتل في أسبوع كاحد مائة كثبلثة عشر ألف قتيلن ستوف بالمائة منهم  عدد
أطفاؿ. ترل أسورية ىي التي فعلت ذلك؟ لئن كانت سورية ىي الضالعة في ىذا فواهلل ينبغي أف 

تيسىاؽى إلى أعتى المحاكم اإلنسانية لتلقى جزاءىا العدؿ فيما أقدمت عليون كلكنكم جميعان 
كالعالم كلو يعلم أف الذم فعل ذلك كلو ىو الوحش األمريكي ذك األنياب الناقعة تعلموف 

المتطاكلة بين شقيون ذك المخالب السوداء المنبسطة فوؽ كفيون ىذا الوحش ىو الذم أقدـ على 
ذلكن كىا ىو ذا يتمرس كيتمرف ليعلم كيف يجلس فوؽ كرسي القضاءن كما إخالو أصب  قادران 
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س فوؽ ىذا الكرسين إنو بمخالبو ىذه كبأنيابو الناقعة ىذه يتهم ىؤالء كىؤالء على إتقاف الجلو 
 كأكلئك بالضلوع في إىدار حقوؽ اإلنسافن ىذه الحقيقة ينبغي أف أيذىيٍّلى خطابي ىذا كأقوؿهلل

 إذا طاكؿ األرض السماءى سفاىة        كفاخرت الشهبى الحالى كالجنادؿ

 ذميمػػػػػػػػة كيا نفػػػػػػػػػػس ًجدٍّم إف دىٍىرىًؾ ىازؿي  فيا مػػػػػوت ذيٍر إف الحػػػػيػاة

  

كغفران يا ربي على استشهادم بالشعر في مثل ىذا الموقف ألف ببلغة الكبلـ مطابقة الكبلـ 
لمقتضى الحاؿن كلم أجد شيئان يوافع مقتضى الحاؿ سول ىذا الذم ختمت بو حديثي. أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اٌزجبً اٌٙوط ثبٌغٙبك

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد 

أف يلتبس على اإلنساف العاقل الشبيوي بالشبيو فذلك شيء يقعن كىو من األمور التي قد يقع فيها 
العقبلء كلهم من الناسن أما أف يلتبس على اإلنساف العاقل النقيضي بالنقيضن أف يلتبس عليو 

ال يراهن أف  األسود القاتم باألبيض الناصعن أف يلتبس عليو الموجود الذم يراه بالمعدـك الذم
يلتبس عليو الكبير الكبير الذم يسدُّ منظره اافاؽ بالالغير الالغير الذم ال تكاد العين المجردة 
تراهن أما أف تجد عاقبلن يلتبس عليو النقيضي بالنقيض من مثل ىذه األمثلة التي أحدثكم عنها 

 فذلك شيء ال علم للعقبلء بو ق .

الفرؽ جليان في سنتو الثابتة بين  rكم تبيانو كبي نى رسوؿ اهلل لقد فر ؽ اهلل سبحانو كتعالى في مح
كحذر منو   rالجهاد المبركر الماضية شرعتو إلى يـو القيامة كالهرج الذم حذر منو رسوؿ اهلل 

كتاب اهلل سبحانو كتعالى. بي نى اهلل كبي نى رسوؿ اهلل الفرؽ بينهما فرقان جليان كبيران ال يترؾ بينهما 
. أنبأنا المالطفى  مجاالن  أف الجهاد إنما ىو مقاتلة الكافرين الذين أعلنوا الكيد لئلسبلـ  rًللىٍبسو

كالمسلمين كاستمرؤكا السير إلى اغتالاب حقوقهم كالنيل من مبادئهم كقيمهمن كىو ما قد بيػ نىو  
 كتاب اهلل بعبارة صريحةو كاضحةو ال تقبل تأكيبلن كال التباسان عندما قاؿهلل

يًن كىأىٍخرىجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى ًإٍخرىاًجكيمٍ )ًإن مى  هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى قىاتػىليوكيٍم ًفي الدٍّ  أىف ا يػىنػٍ
 [.ٗتػىوىل ٍوىيٍم كىمىن يػىتػىوىل هيٍم فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى( ]الممتحنة هلل 
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ك كتاب اهلل بنهٍّ صري  قاطعن كبي نو لنا رسوؿ اهلل ىذا ىو الجهاد كىؤالء ىم المجاىدكف بي ن ذل
 بعبارات شارحة ال تدع مجاالن لًلىٍبس. صلى اهلل عليو كسلم

بي نى لنا الهرج كميز بينو كبين الجهاد كأكض  لنا أف الهرج ىو أف  صلى اهلل عليو كسلمثم إنو 
ي ة يتالادـ المسلموف فيما بينهم بقتاؿ انتالاران لعالبة أك غضبان لع أم  –البة أك سيران تحت رايةو عيمٍّ
ىذا ىو الهرج الذم بيػ نىو لنا رسوؿ  –سيران تحت رايةو ال تعلم من يحملها كإلى أم غايةو يسير بها 

ثم حذر منو أيما تحذير فقاؿ فيما ركاه مسلم في صحيحو كغيرههلل )من  صلى اهلل عليو كسلماهلل 
كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس  خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا

 مني(.

صلى اهلل كمن ثم شرح لنا رسولنا محمد  –كتاب ربينا جل جبللو   –إذان قد أكض  الكتاب المبين 
الفرؽ بين الجهاد المبركر الماضي إلى يـو القيامة كبين الهرج الذم ىو عبلمة من  عليو كسلم

بو كأكسع بابو إلى الفتنة الدىماءن كمع ذلك فلننا عبلمات قياـ الساعة كالذم ىو أخطر با
لنسمع كنرل ما ال يالدقو العقلن نرل أناسان يزعموف أف الجهاد قد التبس عليهم بالهرجن يدعوف 

صلى اهلل إلى الهرج كيرفعوف لواءه كيزعموف أنو الجهاد في سبيل اهللن يأمركف بما نهى رسوؿ اهلل 
منو كتاب اهلل عز كجل كيقولوف إنو الجهادن كيعرضوف عن عنون يأمركف بما حذر  عليو كسلم

كيخذٍّلوف منون كنحن نرل أمامنا الكفرة الذين  صلى اهلل عليو كسلمالجهاد الذم أمر بو رسوؿ اهلل 
أعلنوا حقدىم كعدكانهم على اإلسبلـ كمن ثم على المسلمينن نرل أمامنا كمن حولنا الكفرة 

اإلسبلـن يستلبوف الحقوؽ كيستمرئوف القتل كيغتالبوف الدكر من الذين تالتك أسنانهم كيدان على 
أصحابها كيسرحوف كيمرحوف مهددين المسلمين بلسبلمهم كمهددين المسلمين بقيمهم كحقوقهمن 

 rيخذٍّلوف عن الجهاد مع ىؤالء الذين أمرنا اهلل عز كجل أف نقاتلهم كيأمركف بما نهى رسوؿ اهلل 
تي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عنو إذ قاؿهلل )من خرج من أم

 عهدىا فليس مني(.

كأصغوا  rعباد اهللهلل أصحي  أف في العقبلء الذين  منوا بكتاب اهلل كقرؤكه ك منوا بنبوة رسوؿ اهلل 
نو السمع إلى تعاليمون أتتالوركف أف في العقبلء من يلتبس عليو الهرج الذم حذر منو اهلل كحذر م
رسولو بالجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو؟ أعتقد يا عباد اهلل أف العقل ال يمكن أف يتالور 
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مثل ىذا اللبس أبدانن كإنما ىو اصطناع ًلل ٍبس من أناس يعرفوف الحقيقة ألىداؼ ال نريد أف 
 نستبطنها كال أف نتحدث عنها.

الجهاد الذم أمر بو اهلل عز كجل كالنتيجة التي ثم إننا ينبغي أف نتساءؿ عن النتيجة التي يحققها 
 يستثمرىا الهرج الذم نهى عنو رسوؿ اهلل بل نهى عنو كتاب اهلل عز كجل.

 أما الجهاد المبركر الذم أعلن عنو بياف اهلل قائبلنهلل

يًن كىأىٍخرىجيوكيم مٍّن  هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى قىاتػىليوكيٍم ًفي الدٍّ ا يػىنػٍ ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى ًإٍخرىاًجكيٍم أىف )ًإن مى
 [.ٗتػىوىل ٍوىيٍم كىمىن يػىتػىوىل هيٍم فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى( ]الممتحنة هلل 

تنفيذ ىذا األمر اإللهي كالسير إلى ما أمر اهلل بو بالجهاد يرفع رأس األمة عاليانن يجعلها تتفيأ 
لها تمتلك حقوقها المادية كالمعنويةن يجعلها عزيزة في ظبلؿ األمن كالسلم الحقيقيينن يجع

نفسها منيعة في أعين أعدائهان ىذه ىي ثمرة الجهاد الذم أمر بو كتاب اهلل عز كجل كأمر بو 
 ن الجهاد الذم يخذٍّؿ منو الذين يالركف على الدعوة إلى الهرج.rرسوؿ اهلل 

ي عاقبة الهرج يا عباد اهللن ما ىي عاقبة فما ى – rكىي تسمية اختارىا رسوؿ اهلل  –أما الهرج 
تالادـ المسلمين بالقتاؿ؟ ال يدرم كما قاؿ رسوؿ اهلل القاتل فيما قػىتىل كال يدرم المقتوؿ فيما 
قيًتل. عاقبة ذلك أف تتسع دائرة األحقاد السائرة بين المسلمين بعضهم مع بعضن كأف تتحوؿ 

كمن ثم فلف الوطن يهلك كيتمزؽ تحت سنابك األحقاد إلى ثأر يهيمن على النفوس كالقلوبن 
ىؤالء المتقاتلينن األغنياء يتحولوف إلى فقراء مدقعين كالفقراء يتحولوف إلى جائعين يهلكهم 
الجوع كيشيع فيما بينهم البؤس كالهبلؾن يتحوؿ الوطن الواحد إلى قطع ميبىض عىةو كيتحوؿ إلى 

الدماء فيما بينهان كاإلصبلح الذم يتحدث عنو  فئات متقاتلة متخاصمةن فئات تغرؽ في بحار من
المسلم أين مكانو؟ ليس لو مكاف إطبلقان أماـ ىذا الببلء الماحعن أماـ ىذا الهبلؾ الذم يحيع 

باألمة كبالوطن. الديار تتهاكل كالقتل يستحر كالدماء تتحوؿ إلى أنهرن كمتى يمكن لهذه األمة أف 
لعقداف كثبلثة عقود كال تستطيع ىذه األمة أف تستيقظ من تنهض من كبوتهان لسوؼ يمر العقد كا

الببلء الماحع الذم أحاط بهان ال يمكن للخراب أف يتحوؿ إلى عمراف خبلؿ ىذه المدةن كما 
 السبب؟ السبب ىو الهرج.
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 أرأيتم إلى النتيجة التي يحققها الجهاد بالمعنى الذم شرعو اهلل كبالمعنى الذم بيػ نىو لنا رسوؿ اهللن
أرأيتم إلى األثر المهلك المرعب الذم يثمره الهرج الذم ىو عبلمة كما قاؿ رسوؿ اهلل من أقسى 

 كأخطر العبلمات الدالة على قرب قياـ الساعة.

ـى صاحب  ىذا الذم أقولو لكم أيها اإلخوة من شأنو أك يوقظ السادر كأف ينبو الغافل كأف يػيقىوٍّ
 االعوجاج في سيره.

ن rكنحن كهلل الحمد المؤمنوف بكتاب اهلل المنتموف إلى سيدنا رسوؿ اهلل  – تعالوا يا عباد اهلل
تعالوا نحالن أنفسنا كعقولنا بحالن  –نحن من أمتون نحن من أمة االستجابة بحمد اهلل عز كجل 

 يناشدنا القربىن أال نػىٍهلىك كأال نػيٍهًلك إخواننا. صلى اهلل عليو كسلمالحماية كالرعايةن كرسوؿ اهلل 

 أقوؿ ىذه الكلمة لي كلكم جميعان كلكل من قد تبلغو.

أما إخواننا أكلئك الذم ينقادكف ألمر الغريب في خارج ىذا الوطن ألسباب ال أريد أف أتحدث 
عنهان أما أكلئك اإلخوة الذين ينفخوف كىم متستركف في نيراف ىذه الفتنةن في نيراف ىذا الهرجن  

أيها  –كليت أف كبلمي يبلغهم  –ى الوقودن أقوؿ لهؤالء كلما خىبىٍت يحاكلوف أف يعيدكىا إل
اإلخوةن أيها األحبة كاهلل إني ألقولها لكم من منطلع شفقةن كاهلل إني أقولها لكم من منطلع حبن 

الحظوا النتيجة التي ستؤكلوف بها بعد سنوات طالت أك قالرت إلى اهللن ستحمل أعناقكم 
مما يحيع بهذه البلدة كبهذه األمة بسبب ىذا النفخ الذم تمارسونون الضعيفة أثقاالن كأثقاالن كأثقاالن 

بسبب ىذا التهييج الذم ال تلبثوف تسيركف في طريقون لماذا؟ انقيادان ألمر  ًمرن استفادة من ماؿو 
يسير يوضع في الجيبن غدان إذا رحلتم من دنياكم إلى اهلل كشعرتم بالثقل الكبير الكبير الذم 

اقكم لسوؼ تتلظى مشاعر الندامة بين جوانحكم يا عباد اهلل كلسوؼ تتمنوف أف تحملونو في أعن
لو رجعتم إلى ىذه الدنيا لتيكىفٍّريكا عن ىذا العمل الذم فعلتموهن لًتيكىفٍّريكا عن ىذا التخريب الذم 
ء أكغلتم أنفسكم فيو كلسوؼ تجدكف العاقبة السوداءن العاقبة الخطيرةن شقاء ال سعادة بعدهن شقا
ال بارقة أمل في أف تجدكا أنفسكم أماـ سعادة أك أمن أك طمأنينة إنما ىو الشقاء األبدم. فيا أيها 
اإلخوة ال تزاؿ الفرصة كامنة كال تزاؿ أياـ العودة إلى اهلل كاإلنابة إلى اهلل كاالنقياد ألمر اهلل بدالن 

ىبل تبتمن ىبل أيبٍػتيٍم إلى اهلل من االنقياد ألمر المجهوؿ ال تزاؿ الفرصة سانحةن فهبل رجعتمن 
سبحانو كتعالى. كما داـ اإلنساف يعيش فوؽ ىذه األرض في ىذه الحياة الدنيا فلف باب اإلنابة 

 إلى اهلل مفتوحن باب التوبة إلى اهلل سبحانو كتعالى مفتوح.
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جرائم أيها اإلخوة أيان كنتم كمهما كاف ماضيكم سواء كاف فيكم من خرجوا باألمس من السجوف ل
ارتكبوىا أك كاف فيكم من يحقدكف على أناس ألسباب ال أريد أف أذكرىان أيان كانت أحوالكم فلف 
اهلل يتوب عليكمن فلف اهلل يقبل توبة التائبينن عودكا فاصطلحوا مع اهلل سبحانو كتعالى فذلك خير 

كتعالى. اإلصبلح لكم من أف تنقادكا للمجهوؿن انقادكا لموالكمن استجيبوا دعوة ربكم سبحانو 
إنما ينبع من الداخل كال يمكن أف ييٍستىجىر  من الخارج. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجمعنا 

كإخواننا كأحباءنا على ما يرضيون كأسألو سبحانو كتعالى أف يقي ىذه البلدة مكر الماكرين ككيد 
 فر اهلل.الكائدين كأف يعيدنا جميعان إلى حظيرة دينو. أقوؿ قولي ىذا كأستغ
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 اٌّقوط ِٓ اٌّظبئت ػٕلِب رؾلق ثٕب

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 قول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بت

إف المالائب التي يبتلي اهلل عز كجل بها عباده  تيةه بقضاء من عنده كبحكم من حكمتو كىي 
عالي تأديب ىابطة إلى العبد من لدف قيـو السموات كاألرضن فما ينبغي أف نيٍحجىبى عن ىذه 

ن ما ينبغي أف نيٍحجىبى عن رؤية الميسىبٍّب الحقيقة بما يجند اهلل سبحانو كتعالى لقضائو من أسباب
باألسباب المادية الجزئية التي كثيران ما نحبس أنفسنا داخل أقطارىا. تعالوا يا عباد اهلل نتجاكز 
أقطار ىذه الجنود التي يجندىا اهلل عز كجل لحكمو لقضائو النافذن تعالوا نقف أماـ الحاكم 

 األكحد الذم يقضي في عباده بما يشاء.

أال فلنالغ السمع أكالن إلى بعضو من اايات التي يؤكد لنا فيها بياف اهلل عز كجل أف المالائب 
كاالبتبلءات التي يػيٍبتػىلىى بها العباد إنما تأتي من لدف رب العالمين مباشرةن تعالوا نالغي إلى قولو 

 عز كجلهلل

اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىف تياًليبػىهي  ًر ال ًذينى ييخى نىةه أىٍك يياًليبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه( ]النورهلل )فػىٍليىٍحذى  [.ٍّٔم ًفتػٍ

 ما أظن أني بحاجة إلى أف ألفت نظرم كأنظاركم إلى الرب .

 تعالوا نالغ السمع إلى قولو عز كجلهلل

ًثيرو(     ]الشورلهلل  ا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى  [.َّ)كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى

 ا نتدبر قولو سبحانو كتعالىهللتعالو 
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ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍم أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكيم مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتيم مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًديره( ] ؿ عمرافهلل 

ى العباد من لدف رب العباد سبحانو كتعالىن إذان المالائب أيان كانت إنما ىي عالي تأديب ىابطة إل
 أما األسباب الظاىرة فجنود هلل عز كجلهلل

 [.ُّ)كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل لًٍلبىشىًر( ]المدثرهلل 

السبيل إلى كلكن تعالوا نتساءؿ يا عباد اهللهلل ما المخرج من ىذه المالائب عندما تحدؽ بنا كما 
 أف تبتعد عنا؟

 أكالن البد أف نالغي السمع إلى ما يقولو المنطعهلل

الذم يرفع الببلء إنما ىو الذم أرسلون كالذم يكشف الغماء إنما ىو ذاؾ الذم بعثون ىذه حقيقة 
ال يجهلها أحدن فلذا كانت المالائب  تية بقضاء كحكم من موالنا كخالقنا عز كجل فلنعلم يقينان 

بو المنطع أنها ال ترتفع إال عن طريع من قد أنزلها أال كىو اهلل سبحانو كتعالىن تعالوا بما يجـز 
 نالغي السمع في ىذا إلى ما يبينو لنا اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًإف ييرًٍدؾى ًبخىٍيرو فىبلى رى د  ًلفىٍضًلًو ييالىي ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال  ىيوى كى بي ًبًو مىن يىشىاءي )كى
 [.ًَُٕمٍن ًعبىاًدًه كىىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]يونسهلل 

 ىذا ىو قرار اهلل.

( إال اهلل سبحانو كتعالى. ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي( لهذا الضر )ًإال  ىيوى  )كى

ترفع عنا ىذا الببلء؟ لقد مسنا حسنان تعالوا نسأؿ موالنا كخالقناهلل كيف السبيل يا ربي إلى أف 
الضر كقد علمنا أنو لم يمسنا إال بقضاء من لدنك فكيف السبيل إلى أف تكشف عنا ىذا الذم 

 مسنا بحكم من لدنك؟ كيأتي الجواب من لدف موالنا الذم نتوجو إليو بهذا السؤاؿهلل

تػٍٍّعكي  م م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىيػيٍؤًت كيل  ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى
ًبيرو( ]ىودهلل  ابى يػىٍوـو كى ًإف تػىوىل ٍوٍا فىًلنٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذى  [.ّكى

 ىذا ىو الجواب.
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تػٍٍّعكيم م تىاعان حى  سىنان( تنقشع الغمة كيرتفع الببلء كيأتي دكر )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى
تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىيػيٍؤًت كيل  ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي(.  التمتيع بالنعم )ييمى

 كىا ىنا النقطة التي ينبغي أف نقف عندىان ىا ىنا الدكاء الذم يبالرنا بو بياف اهلل عز كجل.

نما أخاطب نفسي مؤمنان بأني عبد من عباده كأنو يراني الساعة كيسمع كبلمي كأف كأنا يا عباد اهلل إ
ماليرم إليون كأقوؿ ىذا لكم مؤمنان بأنكم جميعان موقنوف بعبوديتنا هلل كبأننا نتحرؾ في قبضة اهلل 

 كأف ماليرنا إلى كقفة ال ريب فيها بين يدم اهلل عز كجل.

بو تعود المتعة بل سلسلة المتع التي يكـر اهلل عز كجل ما العبلج الذم بو تنكشف الغمة كالذم 
بها عباده؟ إنما ىي التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن ىكذا يقوؿ اهللن كىذا ىو الدكاء الذم يشير 

 لنا إليوهلل

 [.ّ)كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو( ]ىودهلل 

دعوكم جميعان كأدعو كل من يالغي السمع إلى كبلمي الساعةن عباد اهللهلل أنا أدعو نفسي أكالن كأ
أدعو أنفسنا جميعان كإخواننا جميعان كقد  منا باهلل عز كجل أف نعود إليون أف نالطل  معون أف 

نتوب إليون أف نعلن بين يديو بالدؽ أننا قد انقطعنا عن األكزار التي خضنا فيها خوضان طويبلن كأننا 
 ا إليو كتبنا إليو فاقبل اللهم توبة التائبين إليك.قد أيبٍػنىا إليو كعدن

تعالوا يا عباد اهلل نتوجو إلى اهلل بقلوب نابضة بالدؽ اإلنابة إليون إف نحن فعلنا ىذا الذم أمرنا 
 اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان(   [.ّ]ىودهلل )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى

إف نحن صدقنا في التوبة إلى اهلل كأصلحنا ما أكغلنا فيو من الفساد كقػىو ٍمنىا ما خضنا فيو من 
االعوجاج فأنا أضمن بضمانة اهلل أف الببلء سيرتفع كأف الغمة ستنقشع كلكن أين ىم الذين 

في متاىات متنوعة يستجيبوف لنداء اهلل؟! ألتفت يمينان كشماالن فأجد أف القـو أك جلهم يخوضوف 
من المعاصي كاألكزارن ترل ىل أيقظ ىذا الببلء الذم يطوؼ بنا أك نطوؼ بو ىل أيقظ بعضان من 

 ىؤالء الناس إلى توبة؟ ىل نبههم من غفلة؟ ىل أعادىم للنظر إلى ىوياتهم؟
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باطلة عباد اهللهلل كم ككم في مجتمعاتنا من أناس يقتنالوف أمواؿ ااخرين بالرشاكم كبالمعامبلت ال
الفاسدة كأنتم تعلموف ذلك. ىل يوجد فيهم عشرة فق  تابوا إلى اهلل عز كجل كرجعوا إليو كأعلنوا 

أنهم عائدكف تائبوف كأنهم سيبتعدكف عن الظلم كلسوؼ يعيدكف الحقوؽ إلى أصحابها؟ إنكم 
ن معنى الالبلح لتعلموف أف كثرة كثيرة كبرل من عباد اهلل عز كجل ذكوران كإناثان ال يعرفوف شيئان م

كال يتوجهوف في يوـو من األياـ إلى قبلة اهللن تمر السنة تلو السنة كال يقرؤكف  ية في كتاب اهللن 
ترل ىل فيهم عشرة استيقظوا بسبب ىذه العالي التي تنتابنا من عند اهلل فتابوا ك بوا إلى اهلل 

كتاب اهلل يتلونو أك يالغوف إليو؟ كتوجهوا إلى قبلة اهلل كتوجهوا ساجدين لعظمة اهلل كأقبلوا إلى  
إنكم لتعلموف أف ليالي ببلدنا ىذه تحتضن الكثير كالكثير من العاكفين على الغين من العاكفين 
ن ترل ىل فيهم عشرة أيقظتهم عالي التأديب اإللهي  على الفسوؽ كالطغياف كاللهو المحـر

ىل فيهم عشرة استجابوا لنداء اهلل فأقلعوا عن ىذا الغين عادكا كتابوا ك بوا إلى اهلل عز كجل؟ 
 القائلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل   [ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

ىذا سؤاؿ أطرحو على نفسي كأطرحو عليكم جميعان. فلذا مر  ىذا الببلء الموقظ المنبون كإذا كنا 
ل كلم نكن نسجن أنفسنا في األسباب المادية الجزئية التي نراىا نعلم أنو  تو من عند اهلل عز كج

فلنعلم إذان أف ىذه المحن إذا بقيت كبقينا معها سادرين في الغين إذا بقيت كبقينا معها عاكفين 
على الظلم كعلى الفسادن إذا بقيت كبقينا معها معرضين عن دعوة قيـو السموات كاألرض فلنعلم 

يست خطورة ىذا األمر بتالور أك بتخيل من عندم كإنما ىو قرار من اهلل أف األمر جد خطيرن كل
 القائلهلل

ًبيرو( ]ىودهلل  ًإف تػىوىل ٍوٍا فىًلنٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو كى  [.ّ)كى

 ىذا الكبلـ يتحدث عن ىذا الوضع الذم نحن فيو 

ًإف تػىوىل ٍوٍا( أم كإف تتولوا كتعرضوا عن دعوتي لكم إل ى التوبةن إلى العودة إلى اهلل عز كجل فلني )كى
 أحذركم من عذاب كبير قادـ.

كقد  منا باهللن كقد  منا بهوياتنا عبيدان مملوكين أذالء لسلطاف  –كحاليلة القوؿ يا عباد اهلل أننا 
أدعو نفسي كأدعوكم جميعان على اختبلؼ الفئات كالرتب إلى التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز  –اهلل 
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 يبوفن تائبوفن لربنا حامدكف(. قولوىا يا عباد اهلل في ) :rنقوؿ كما كاف يكرر رسوؿ اهلل  كجلن
أسراركم قبل أف تقولوىا بجهر فيما بينكمن قوموا في األسحار كاطرقوا باب الملك الجبار 
ضامن كاستنزلوا الرحمة بالتوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن إف نحن فعلنا ىذا انحسرت الغمة كأنا ال

 بهذا بقرار أنقلو إليكم من لدف رب العالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 رؼبٟٔ ِٓ اٌغوثخ فٟ اٌشبَ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚطب٠ب اٌّظطفٝ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

حمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

مشدكد العاطفة إلينان شديد االىتماـ بشؤكننان كثير االستغفار لنان   صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 
 ؽ إلينان أجل بهذا كردت أحاديث صحيحة كثيرة.كثير التحناف كالشو 

كننظر إلى حاؿ المسلمين اليـو فنجد أف قدران كبيران من المسلمين معرضوف عن ىذا الرسوؿ الذم 
يتشوؽ إليهم كيهتم بهم كيستغفر لهم كيبلحقهم بالوصايا كالنالائ ن تلك ىي المأساة الكبرل من 

 ان نعم تلك ىي المأساة الكبرل.كراء المآسي التي نشعر بها أك نتحدث عنه

مرسبلن خطابو لهذه األجياؿ من كراء أسوار القركفن يقوؿ  صلى اهلل عليو كسلميقوؿ المالطفى 
مخاطبان في حجة الوداعهلل )أال ال ترجعوا بعدم ضيبل الن يضرب بعضكم رقاب بعضن أال ىل بلغتن 

لى أيدم المسلمينن كنتأمل في حاؿ اللهم فاشهد(ن كننظر فنجد القتل اليـو يستحر بالمسلمين ع
من ينسبوف أنفسهم إلى رسوؿ اهلل كإلى اإلسبلـ كإذا بلساف حالهم يقوؿهلل لسنا من كصية رسوؿ 
اهلل في شيءن لقد أيًمٍرنىان البد أف ننفذن كلقد اتجهت إلينا المتطلبات من ىنا أك ىناؾ كالبد لنا أف 

قط عىت أكىى الخيوط الواصلة بيننا كبين رسوؿ اهلل نحقع. كتنظر كإذا بالسلوكات الشائنة ىذه قد 
 .صلى اهلل عليو كسلم

فيما ص  عنوهلل )من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا  صلى اهلل عليو كسلميقوؿ المالطفى 
كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني( كنقوؿ ىذا كنبلٍّغ كما أمر رسوؿ 

ىد منكم الغائب فرب ميبػىل غو أكعى لو من سامع( ىكذا قاؿ رسوؿ اهللن نبلٍّغ اهللهلل )أال فليبلغ الشا
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ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل كإذ بالوجوه تشي  عن ىذه الوصية النبويةن كإذا بالكلمات تستخف 
بهذا األمر النبوم بل بهذا التحذير النبوم إذ يقوؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا 

حاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني( كم رأينا من يسخر من ىذا التحذير كفاجرىا كال يت
النبوم كننظر فنجد أك نسمع أف عشرات المسلمين قد قػيتػٍّليوا بأيدم المسلمينن لم يػيقىتػ ليوا بأيدم 

 أعدائهم على النقيض مما أكصى بو رسوؿ اهللن على النقيض مما حذر منو رسوؿ اهلل.

لىتيو جاىلية( أم  اهلل عليو كسلمصلى رسوؿ اهلل  يقوؿ كيحذرهلل )من قاتل تحت راية عمية فػىقيًتل فىًقتػٍ
من سار كراء قيادة ال يعلمها كال يعلم الغاية التي تسير بو إليها فليعلم أنو إف قيًتلى فلف قتلو سيرمي 

لىتيوي جاىليو( كننظر كننقل ىذا الكبلـ كنعي ده كنبلغ ىذا الذم أمر بو إلى ما كراء سور اإلسبلـ )فىًقتػٍ
بتبليغو كإذ بنا نسمع من يقوؿهلل بل البد أف ننفذ األمر الذم كيجٍّوى  صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

إلينا من غرب أك من شرؽ أك من ىنا كىناؾن البد أف نعرض عن ىذا الذم قالو محمد رسوؿ اهلل 
ةن ما ندرم ما يراد بنا من كرائهان ككم كنفضل عليو تنفيذ ما يػيتىطىل بي تنفيذه منا من خط  خارجي

 نقوؿ كلكن رسوؿ اهلل حذ رى فبل نجد إال اإلعراض كاالستخفاؼ.

إنها ستكوف فتن من بعدم(ن قاؿ سيدنا ) :صلى اهلل عليو كسلمعباد اهللهلل يقوؿ لنا رسوؿ اهلل 
 أكامره.عليهلل فما المخرج منها؟ قاؿهلل )المخرج منها كتاب اهلل( أم االنضباط بو كتنفيذ 

ننظر  –أقوؿ تمر كال أقوؿ تتلبثن كىذا ىو يقيني كهلل الحمد  –كاليـو كإف ىذه الفتنة لتمر بنا 
فنجد موالنا كربنا أرسى أمران خاطب بو عباده تنبثع من خبلؿ ىذا األمر قاعدة ىامة تسمى قاعدة 

 سد الذرائعن يقوؿهلل

{األنعاـ }كىالى تىسيبُّوٍا ال ًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف اللٌ  أم إذا كاف األمر  ًَُٖو فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان ًبغىٍيًر ًعٍلمو
يكوف ذريعة إلى جريمة أك محـر  –بل األمر المطلوب كالمسنوف كربما كاف الواجب  –المشركع 

أكثر خطورة من الواجب الذم تنفذه فيجب أف تترؾ ىذا األمر المشركع ألنو يتحوؿ إلى محـر 
 جريمةن كلقد ضرب البياف اإللهي لذلك بمثل بسي  بالنسبة لما نرلن قاؿهلل بل يتحوؿ إلى

( ألف  )كىالى تىسيبُّوٍا ال ًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو( أم ال تسبوا أصنامهم )فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان بًغىٍيًر ًعٍلمو
عز كجلن إذان لم يعد سب  ىذا الذم تفعلوف يكوف ذريعة إلى أف يسبوا إلهكم الحقيقي كىو اهلل

األصناـ مشركعان ألنو يودم إلى سب اإللون سب اهلل عز كجلن فكيف إذا أكدل إلى قتل النفوس 
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البريئة؟ فكيف إذا تسبب عن فعلو كليكن مشركعانن إذا تسبب عنو قتل البر ءن إزىاؽ حياة البر ءن 
نان بل لو كاف كاجبان من درجة حتى كلو كاف مشركعان في أصلو كلو كاف مسنو  –يالب  ىذا األمر 

دنيا يالب  ذلك محرمانن كننظر فنجد كثيران من المسلمين الذين قطعوا مما بينهم كبين رسوؿ اهلل 
كنالائحو أكىى الخيوط نجد أنهم يوغلوف في ارتكاب الذرائع التي توصل إلى جرائم محرمةن 

ن تالرفات قد تكوف في أصلها جائزة مشركعة كلكنها تستثير إلى فت نن يتذرع بها الفاعل إلى محـر
تػيٍزىىعي من كرائها أركاحن يالب  ىذا العمل جريمة أيها اإلخوة كالمتسبب عن ذلك يالب  في شرع 
اهلل قاتبلن يكل في بدفع الدية كيحاسىبي يـو القيامة على أنو قاتل حتى كإف لم يكن يشعر بذلك ألنو 

فن خرج يتحدلن خرج يمارس فعبلن كردكد فعل لم يحمل سبلحان كلم يقتل بريئان كلكنو خرج يهت
فكانت العاقبة ىذا الذم أقولو لكمن كخطاب اهلل عز كجل يقوؿهلل إف المباح يتحوؿ إلى محـر بل 

إلى جريمة إذا أصب  ذريعة إلى محرمانن ننظر فنجد كثيران من المسلمين يوغلوف في ارتكاب 
 بين فئة كأخرلن ال أفرٍّؽي بين طرؼو كطرؼو  خرن كل الذرائع إلى جناياتن كأنا ال أفرٍّؽي يا عباد اهلل

ن ما يعد أك يكوف ذريعة إلى جريمة قتل تكوف ىذه  من يوغل في ارتكاب ما يعد ذريعة إلى محـر
 الذريعة بحكم القتل ذاتو.

عباد اهللن أحب أف أتساءؿ ما ىي عبلقتنا اليـو بمحمدو رسوؿ اهلل؟ أنحن موقنوف بأنو نبينا كأننا 
سبوف إليو نالغي إلى أكامره إذان لماذا ىذا اإلعراض عن كصايا رسوؿ اهلل؟! يبلحقنا المالطفى منت

بحبون بشوقون بتحنانون بوصاياهن يلهث رحمةن كإشفاقان علينان يسرع لحاقان بناهلل ال تفعلوان ال تفعلوان 
 إياكمن إياكمن أحذركمن ستقعوف في عقابيل ىذا الببلء إذانن كنحن معرضوف.

انت نسبتنا إلى رسوؿ اهلل باقية فتعالوا نبايع رسوؿ اهلل على السمع كالطاعةن تعالوا ننفذ إف ك
 كصاياهن ىو رسوؿ إلينا كما كاف رسوالن إلى العرب في عالره.

أما إف كاف فينا من قد قرر أف يقطع نسبتو إلى رسوؿ اهلل كمن ثم فهو يسير في النقيض مما 
ثقان من ىذا النهج فليعلن ذلك حتى تتميز الفئات بعضها عن أكصى رسوؿ اهلل مطمئن الباؿن كا

 بعض.

 –أما نحن فلننا نعلن في كل يـو السيما في ىذه المناسبة بأننا ال نزاؿ من أمة رسوؿ اهللن لسنا 
من أمة الدعوة فق  بل نحن من أمة الدعوة كاالستجابة معانن إننا ال نزاؿ نعلن بأننا  –كهلل الحمد 

رسوؿ اهلل التي أرسلها إلينا من كراء القركفن نعلن بأننا حريالوف على أف ال نخرج  نتمسك بوصايا
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عن أمرهن األكامر التي ننفذىا ىي التي تأتينا من لدنون أما األكامر التي تأتينا من ظلمات ما كراء 
 .صلى اهلل عليو كسلمالبحارن من المجهوؿ فمعاذ اهلل كحاشى أف نفضلها على أكامر رسوؿ اهلل 

أنا أدعوكم كأدعو كل من يسمع كبلمي كأدعو نفسيهلل ما دمنا معتزين بنسبتنا إلى رسوؿ اهلل أف 
نجدد البيعة لون أف نالغي السمع إلى كصاياهن أف نطبع أكامرهن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٌىً ِمبَ ِمبي

 

 

هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرس
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

من شطرين اثنينن أما  –أك في الغالب  –تألف دائمان إف المجتمع اإلنساني كل ال يتجزأن كىو ي
الشطر األكؿ فالقادة كأكلو األمر في ذلك المجتمعن كأما الشطر الثاني فعامة الناس أك من 

عىتيوف بالمواطنين أك الشعب. ىذه حقيقة معركفة ال ًمٍريىةى فيها. فلذا عرفنا ذلك فلنعلم أف كبل  يػينػٍ
اف معرض الرتكاب المفاسد كمطالىبه بالالبلح كاإلصبلحن كما ينبغي الشطرين من المجتمع أي ان ك

أف نتالور أف شطران كاحدان من المجتمع ىو الذم يبلحقو الفساد كمن ثم فهو الذم يطالىب 
بالالبلح أك اإلصبلح. المىعين ىو األمة كمن ثم فكبل الشطرين ينطبع عليو كبلـ رسوؿ اهللهلل )كل 

 التوابوف(. بني  دـ خطاء كخير الخطائين

بل ينبغي أف نعلم أف الفساد إذ يستشرم إنما ينتشر أكالن في القاعدة ثم يتسامى كيتعالى إلى أف 
يالل رذاذه إلى القمة. كذلكم الالبلح كاإلصبلح إنما ينتشر أكالن في القاعدة ثم إنو ينعكس إلى 

رم رضي اهلل عنوهلل ىذا في الحديث الذم يركيو الحسن البال rالقمة كقد أكض  لنا رسوؿ اهلل 
 )عيم اليكم أعمالكمن كما تكونوا يول ى عليكم(. ىذه حقيقة ثانية إذان ينبغي أف نعلمها كأف نتبيػ نىها.

أما الحقيقة الثالثة فهي أف علينا إذا عرفنا ذلك أف نتوجو بالنال  إلى كبل ىذين الشطرينن إذا 
جتمع من الفساد كالركوف إلى الفساد. إف عرفنا ىذه الحقيقة فلف علينا أف نحذٍّر كبل شطرم الم

مع اإلعراض عن الشطر  –كليكن شطر القاعدة الشعبية أك القمة  –االلتفات إلى شطر كاحد 
الثاني شأنو كمن يتعامل مع كفة كاحدة من الميزاف معرضان عن الكفة األخرل. ىذه حقيقة أخرل 

ا يا عباد اهلل.  ينبغي أف نتبيػ نػىهى
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مرحلة التطبيع التي يبلحقنا بها بياف اهلل عز كجل في كثيرو من  م كتابو المبين من تعالوا إذان إلى 
 مثل قولوهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ىيمي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

وؿ الحكمة الالائبة المعركفةهلل )لكل مقاـ مقاؿ(ن ينبغي أيها اإلخوة أف نضع ىذه الحكمة إمامان تق
نالب أعيننا عندما نريد أف نتوجو إلى شطرم ىذه األمة بالدعوة إلى اهللن بالتذكير بأكامر اهللن 

 اؿ(.بالنهي عن الفساد كاإلفسادن باألمر بالالبلح كاإلصبلحن القاعدة تقوؿهلل )لكل مقاـ مق

كأنا أعلم  –ممن شر فىو اهلل عز كجل بالوقوؼ على منبر رسوؿ اهلل  –أيها اإلخوة  –أنا ااف كاحد 
أنظر إلى الناس الذين أمامي  –أنني لست أىبلن لذلكن كلكنها كظيفة أقامني اهلل عز كجل فيها 

أتوجو باألمر كإذا ىم من الشطر الثانين كإذا ىم من دىماء الناس كعامتهمن إذان ينبغي أف 
بالمعركؼ كالنهي عن المنكر إليهمن ينبغي أف أيذىكٍّرىىيم ىم باإلقبلع عن الفساد كاإلفساد كالسير 
في طريع الالبلح كاإلصبلحن فلف أنا أعرضت عن الناس الذين ىم أمامي كأخذت أتحدث عن 

لك العابث في الشطر الثاني  مرىم كأنهاىم كأذكٍّرىم كأحذٍّرىم فقد خالفت المنطع كسلكت مس
أمره كنهيون الناس الذين أمامي أعرضت عنهم كالناس الذين ال يسمعوف كبلمي كىم بعيدكف عني 

 الحقتهم بالتذكرة كاألمر كالنهي.

كلكن إذا كجدت أف فرصة سانحة قد تهيأت أمامي كنظرت فوجدت أف قادة األمة كالقائمين على 
وجو بالنال  إليهم كينبغي أف أتحدث عن دكرىم شؤكنها ىم الذين أراىم أمامي إذف ينبغي أف أت

ىم في التسامي عن الفساد كفي العكوؼ على الالبلح كعلى اإلصبلح. أليس ىذا معنى المثل 
 المنطقي القائلهلل لكل مقاـو مقاؿ أيها اإلخوة؟ تعالوا نطبع ذلك.

اء الناس كعامتهم أك إنني ااف أىٍشريؼ بأنني أقف أماـ ثلة من عباد اهلل عز كجل ممن يسىم وف دىم
المواطنين أك الشعب إذان فيجب أف أحملهم مسؤكلية اإلصبلح كالالبلح المنوطة بهمن كىذا ما 

سأفعلو ااف معتمدان على التلخيه كاإلجماؿ سائبلن اهلل عز كجل أف يرزقني كإياكم نعمة اإلخبلص 
 لوجهو.
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ير البرامج الفنية لرمضاف المقبلن أكالن أناشد إخواننا الفنانين الذين يعكفوف اليـو على تحض
أناشدىم أف يأخذكا العبرة مما تم في رمضاف العاـ الماضين أناشدىم كأنا أقدر رسالة الفنن كأنا 
كاحد ممن يعلم قيمة الفنن أناشدىم أف يستخدموا الفن رسالةن إلصبلح الحاؿن لرفع المستولن 

من االنضباط باألخبلؽ اإلنسانية الرضيةن إلى لشد األمة إلى مزيد من االنضباط بالقيمن إلى مزيد 
مزيد من االنضباط بأخبلؽ األسرةن بالود الذم ينبغي أف يشيع داخل أفراد األسرةن أبواب كثيرة 
مفتحة أماـ الذين يمارسوف ىذا الفنن ما لهم يغلقوف على أنفسهم ىذه األبواب كلها ثم يالركف 

و باب إثارة الغرائز؟ ال يا أيها اإلخوةن ال أيها اإلخوةن على أف يسلكوا بابان كاحدان ال ثاني لو ى
 خذكا العبرة من العاـ الماضي كإياكم أف تدفعوا أمتكم إلى الوقوع في ماليبة أك فتنة أخرل.

رجاؿ الماؿن رجاؿ األعماؿ أناشدىم اهلل أال يجعلوا من النعمة التي أغدقها اهلل عليهم سكرانن 
الرشاكل سبيبلن للقفز فوؽ ضواب  الشريعة في المعاملةن فوؽ ضواب   أناشدىم اهلل أال يجعلوا من

القانونين المرعية في المعاملةن أناشدىم اهلل أف يؤدكا حقوؽ اهلل كاملة في أموالهمن الماؿ يذىب 
كالقيم كاإليماف يبقىن إيمانك ىو الذم ينجيك غدانن كفاؤؾ لحقوؽ اهلل في عنقك ىو الذم 

 يسعدؾ غدان.

لعاكفوف على غيهم الذين يقطعوف الليالي سهارل عاكفين على تغذية غرائزىمن شهواتهمن الناس ا
ال يعرفوف معنى ألركاف اإلسبلـ كفي مقدمتها الالبلةن تمر السنة تلو السنة تلو السنة كال يلتفت 
ب الواحد منهم إلى كتاب اهلل يمسكو يقرأ فيو  يةن غريب عن كتاًب اهلل ككتابي اهلل عز كجل غري

 عنو.

كأكلهم كما قلت لكم اإلخوة األعزة الذين يعكفوف على الفن  –أناشد ىؤالء اإلخوة جميعان 
 أناشدىم اهلل أال يجعلوا من أنفسهم مالداؽ قوؿ اهللهلل –كتحضير البرامج الفنية لرمضاف 

ًبيًل الل ًو بًغىيٍ  ًر ًعٍلمو كىيػىت ًخذىىىا ىيزيكان أيكلىًئكى لىهيٍم )كىًمنى الن اًس مىن يىٍشتىًرم لىٍهوى اٍلحىًديًث لًييًضل  عىن سى
 [.ٔعىذىابه مًُّهينه( ]لقماف هلل 

 رجاؿ الماؿ كاألعماؿ أناشدىم اهلل أال يجعلوا من أنفسهم مالداؽ قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ا ًإلىى اٍلحيك اـً  نىكيم بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا ًبهى لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقان مٍٍّن أىٍموىاًؿ الن اًس بًاإًلٍثًم )كىالى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
 [.ُٖٖكىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى( ]البقرة هلل 
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ٍيني  إخواننا الذين يعكفوف على سهراتهم التي تحجبهم عن ىوياتهم كىم ال يعلموف متى يحين الحى
 كيتخطفهم الموتن أناشدىم اهلل أال يكونوا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل

ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل )فىخى   [.ٗٓلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

نىا إياه رسوؿ اهلل.  أيها اإلخوةهلل ىذا ىو المنهج الذم بال رىنىا بو كتاب اهلل كعل مى

حيمٍّليوىىان ينبغي أف أحدثهم عن  عندما أكوف أماـ ىؤالء اإلخوة ينبغي أف أذكرىم باألمانة التي
 اإلصبلح المنوط بأعناقهم كأف أحذرىم من الفساد الذم يمكن أك يوقعوا أنفسهم فيو.

فلذا حانت الفرصة كيس رى اهلل سبحانو كتعالى أف أرل نفسي أماـ ثلة من إخواننا الذين مل كهم اهلل 
أف أحدثهم عن األمانة المنوطة في  عز كجل قيادة ىذه األمة فلذلك حديث  خرن عندئذو ينبغي

أعناقهمن ينبغي أف أحدثهم عن الالبلح كاإلصبلح المنوطين بهمن كلكن معاكسة األمر إف ىي إال 
 عبثه ينبغي أف نتنزه عنو.

  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 اْ كِبءوُ ٚأِٛاٌىُ ؽواَ ػ١ٍىُ

 

 

الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 rحاؿ المكاتب كفي مقاعد الدرس حديث رسوؿ اهلل إف مما كعيناه كحفظناه كنحن على رى 
مثل المؤمنين في ) :rالمشهور كالمعركؼ كالذم اتفع على ركايتو الشيخاف الذم يقوؿ فيو 

توادىم كتراحمهم كتعاطفهم كمثل الجسد الواحدن إف اشتكى منو عضو تداعت لو سائر األعضاء 
 بالسهر كالحمى(.

اإلنسانيةن كفي ظل ىذا الحديث شعرنا بقدسية اإلنساف  في ظل ىذا الحديث تنامت تربيتنا
يٍػنىا بوهلل  كأدركنا سمو حياتون ثم إف ذلك كلو تػيوٍّجى بقرار اهلل سبحانو كتعالى الذم طالما غيذٍّ

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىن وي مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو فً  أىن مىا )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ ي األىٍرًض فىكى
ًميعان( ]المائدة هلل  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ا فىكى ًميعان كىمىٍن أىٍحيىاىى  [.ِّقػىتىلى الن اسى جى

 .rىذه تربيتنا التي تلقيناىا من كتاب ربنا كمن ىدم نبينا محمد 

أك تعرفوفن كما كنت عباد اهللهلل لقد شاء اهلل عز كجل أف يمتد بي العمر إلى ىذا الشأك الذم تركف 
في ىذا الذم قرر كفي ىذا المبدأ الذم ريبػٍّيىٍت عليو  rأتالور أف يأتي من يخطئ رسوؿ اهلل 

ن إلى أف فوجئت منذ بضعة أسابيع بمن يقرر أف ال  rاألجياؿ منذ بعثة رسوؿ اهلل  إلى ىذا اليـو
 حرج في أف حرج في أف يستحر القتل بالمسلمين كأف يسطو البعض منهم على البعضن ال

يخرج المسلموف إلى الشوارع فيستثيركا كيحرضوا ثم يستثيركا كيحرضوا على القتل. قاؿ قائلهمهلل 
كليحدث القتلن كليسق  العشرات في سبيل التغيير من المسلمين فهذا جائز.. كىذا أيها اإلخوة 
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ما كنت أتالور  كسعيان إلى كسعيان إلى تالحي  موقفو. rيتضمن تخطئة كاضحة لسيدنا رسوؿ اهلل 
أف أعيش كأف أرل بعيني من يخطئ المالطفى فيما يكتب أك يخطئو فيما يقوؿ كييٍسًمع. كربما 
قاؿ قائلهمهلل إف الذم يبرر ىذا إنما يبرر التسبب كالحرج على المباشر كليس الحرج على 

ق .  خبلفان  –في ىذه المسألة  –المتسبب. كىذا تبلعب  خر بشريعة اهلل التي ال أعلم فيها 
المتسبب الرتكاب الجريمة شريك كلكن مسؤكلية المتسبب أعتى كأشدن إذا كانت الجريمة قتبلن 
فالمتسبب ييكل في بالديةن ييكىل ف بالكفارةن من الذم قاؿهلل لك أف تنفخ في نيراف الفتنة كما تشاءن 

القتل أك باشر لك أف تحرض كأف تستثير فلذا استثير فبلف كفبلف كاىتاج فبلف كفبلف فمن باشر 
اإلجراـ تكوف أنت البرمء كىو المرتكب كأنت الذم تنفخ في نيرانها! يا عجبان لهذا التبلعب 

 الغث بشريعة اهلل سبحانو كتعالى.

عباد اهللهلل يقوؿ حبيبنا المالطفى في خطبة الوداع كبلمان يرسلو إلينا نحن من كراء األجياؿن 
التالية إلى يومنا ىذان يقوؿهلل )أال ال تعودكا بعدم يخاطب من خبلؿ أصحابو األجياؿ المتتابعة 

ضيبل الن يضرب بعضكم رقاب بعضن أال ىل بل غتن أال ىل بل غتن أال ىل بل غت اللهم فاشهد( 
بأف من فعل ىذا  rكفي ركاية )أال ال تعودكا بعدم كفاران يضرب بعضكم رقاب بعض( إيذانان منو 

 فقد كقع في مزلع الكفر.

اهلل مخاطبان لنا في خطابو الوداعي في حجة الوداعهلل )أال ال تعودكا بعدم ضيبل الن  يقوؿ رسوؿ
يضرب بعضكم رقاب بعض( كيأتي من يقوؿهلل ال أنت مخطئن بل سيضرب بعضنا رقاب بعض في 

 سبيل الهدؼ الذم نسعى إليون بل يسمى ذلك أيضان جهادانن كيف!

ع التسبب أك عن طريع المباشرة ثم يرفع فوؽ عملو كيف ييسىل  ي المؤمن على المؤمنن إف عن طري
 ىذا لواء الجهاد كاسم الجهاد.

أعود فأقوؿ يا عباد اهللهلل إنني في حيرة عجيبة من ىذا األمر المفاجئ الذم كنت أتالور أف 
الموت الذم أنا على ميعاد معو أقرب إلي من أف أفاجىئ بهذا الكبلـ الذم يتضمن تخطئة رسوؿ 

 ى كفيما قرر كحكم.اهلل فيما أكص

 كيف؟ متى تسربت إلينا ىذه اللوثة؟
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كأخيران علمت إف اللوثة تسربت إلينا من خبلؿ عجوز أمريكية حيمٍّلىٍت ذات يوـو مهمةن اخترعت 
تنفيذان ألحقادىا ما سمتو )الفوضى الخبلقة( كتعني بهذه الكلمة الفوضى التي تتمثل بالقتل 

وضى المتمثلة في اإلحراؽ كالتخريب كالتقتيل كما إلى ذلك المستحر من أين جاء ككيف جاءن الف
بطريقة عشوائية ال ترسمها القوانينن بشرط أف تكوف ىذه الفوضى المتمثلة في القتل كاإلحراؽ 
كالتخريب كفنوف اإلفساد ضامنة للنتيجة التي تسعى إليها عجوز أمريكا. ىذه الفوضى الخبلقة 

إلى المجتمعات اإلسبلمية التي تريد أف تتمرد على سياسة القطب  أيٍرسىلىٍت سبلحان متطوران حديثان 
األمريكي الواحدن كلعل فيكم من عرؼ ىذا الذم أعرفون كلعل فيكم من كضع يده على كثائع في 

 ىذا األمر.

 )الفوضى الخبلقة( سبلحه جديد تجاكز أسلحة اإلرىاب تجاكزان كبيران جدان جدان.

 لتي تالدره.من الذم يالدره؟ أمريكا ىي ا

 كمن الذم يتناكلو؟ عمبلء أمريكا.

 –من ىنا جاء ىذا القراء القائلهلل كليكن ىنالك قتلن كليستحر القتل بالعشرات بل ربما باألكثر 
ن  –كال أريد أف أبالغ في النقل  كليكونوا مؤمنين من المسلمين ماداـ ذلك ضمانان للهدؼ المرسـو

ريكا من خبلؿ عجوزىا التي ذكرتها لكم كالتي تػيبىثُّ كيعمل إنها )الفوضى الخبلقة( التي رسمتها أم
 عاملوف على تنفيذىا فيما بيننا.

كما عشت في حياتي أزجي األخيلة كاألكىاـ ألجعل منها حقائعن معاذ  –ىذه حقيقة أيها اإلخوة 
 ىذه حقيقة أركيها لكم بعد أف عرفتها كتحققت منها. –اهللن معاذ اهلل 

 نحن الضحايا يا عباد اهللن أك نحن الذم يػيرىادي منا أف نكوف الضحايا. حسنانن ما العبلج؟

عهدم بأىل الشاـ إلى ىذا اليـو أنهم يمتازكف عن سائر الببلد العربية كاإلسبلمية األخرل التي 
زرتها أنهم يتمتعوف بمعرفة بشريعة اهلل عز كجل تجعلهم يقفوف بين قرار العقل كحوافز العاطفةن 

ركف على النهج األكس  بين جواذب العقل كجواذب العاطفة. لم أعرؼ في يـو من تجعلهم يسي
األياـ أف المسلمين العلماء طبعان في سوريا كانوا ضحايا لعواطفهم الهوجاءن كما أعلم أنهم في يـو 

 من األياـ كانوا ضحايا لعقبلنيتهم الجافة أيضانن ىذه المزية أعرفها.
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ىذه المزية؟ الوعي. كالوعي ىو سيد حوافز السلوؾ في حياة اإلنساف.  ما الذم ينبغي أف تتو ج بو
أف نتمتع بدراية كافية بشريعة اهلل مع عاطفة حارة تسير بنا على صراط  –عباد اهلل  –ال يكفي 

اهللن ال. البد من أف نتمتع بالوعي حتى نعلم ما الذم يػيرىادي بنان حتى نشم رائحة المخططات التي 
ضىجي في لياؿو سود ثم إنها تػيٍرسىلي إلينان البد من الوعي أيها اإلخوةن أجل ىذا الوعي ىو تيطىبخي كتػينٍ 

 الدكاء كىو العبلج.

الدعوات التي نتلقاىان نتلقاىا من مجهوؿن كحاكلتي جاىدان أف أعرؼ ىذا المجهوؿ كلو كانت 
 معرفة شخالية كلكني لم أتمكن من ذلك.

حايا لهان ينبغي أف يكوف اإلنساف المؤمن المسلم في ىذه ىذه المحاكلة ينبغي أف ال نكوف ض
 البلدة المباركة أسمى من أف يكوف ضحية لها.

من أنت يا من تقودني إلى ما تشاء؟ كالنتيجة التي ستالل إليها إف نجحتى ما ىي؟ أرني النتيجةن 
ن أرني الفئات التي تريد أف تجعلهم يحلُّوف محل  ااخر  ينن أرني كعندئذو أرني المنهاج المرسـو

يمكن أف أنقاد لك. أما أف تقوؿ ليهلل ًسٍر كال تسأؿن امش كال تسأؿن نف ٍذن الن لقد كاف اإلنساف 
أكـر من ىذا. حتى ربنا لم يلـز اإلنساف بأف ينقاد بعين مغمضةن حتى ربنا لم يلـز اإلنساف أبدان 

 بأف ينقاد للمجهوؿهلل

ًعٍلمه ًإف  الس ٍمعى كىاٍلبىالىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن( ]اإلسراء هلل )كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو 
ّٔ.] 

ىذا ىو الدكاءن كال أزاؿ إلى ىذه اللحظة أرفع رأسي عاليان بالمزية التي أكـر اهلل بها نقاية العلماء 
 طفة كالوعي.في ىذه البلدةن العلم الذم يجعلهم يقفوف بين العقل كالعا

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمن فاستغفركه يغفر لكم.
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 ؽناه ؽناه ِٓ ثلػخ اٌزىف١و

 

  

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كلكم يعلم كم يهيب كتاب اهلل سبحانو كتعالى المسلمين بأف يتحدكا كبأف يتضامنوا كبأف ال 
يتفرقوا كبأف ال يتنازعوا كيتخاصموان كما منكم إال من قرأ أك سمع كثيران من اايات التي يهيب 

 يها البياف اإللهي المسلمين باالنقياد لهذا األمرن من مثل قوؿ اهلل عز كجلهللف

ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمراف هلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 كقولوهلل

 [.ْٔ)كىالى تػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفشىليوٍا كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم( ]األنفاؿ هلل 

 كقولوهلل

( ] ؿ عمراف هلل )كىالى تىكيونيوٍا   يػٍّنىاتي  [.َُٓكىال ًذينى تػىفىر قيوٍا كىاٍختػىلىفيوٍا ًمن بػىٍعًد مىا جىاءىيمي اٍلبػى

كلكن ما ىي الضمانة التي شرعها البياف اإللهي لكي يستطيع المسلموف أف ينفذكا ىذا األمر 
أف تتحقع  القدسي الذم يكرره بياف اهلل عز كجل على أسماعهم؟ ما ىي االيات التي بها يمكن

 ىذه الوحدة كأف يتخله المسلموف من المنازعات كأسباب التفرؽ؟

 ىنالك ضمانات شرعها اهلل سبحانو كتعالىن تعالوا أحدثكم عن طائفة منهاهلل

الضمانة األكلىهلل دعوة اهلل عباده أف يتبلقوا على جامع مشترؾ من ىوية العبودية هلل سبحانو 
 كتعالى. كلعلكم جميعان تقرؤكف قولوهلل
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 )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان( ]مريم هلل
ّٗ-ْٗ.] 

غذاءن تتنامى بو كشيجة األخوة اإلنسانية كغذاء العبودية هلل إذ تسرم  –يا عباد اهلل  –كما أعلم 
تحولهم مشاعر العبودية هلل إلى ما يشبو أفرادان من أسرة كاحدة مشاعره بين عباد اهلل جميعان ف

 يتبلقوف بمشاعر الحب كالوئاـ كالتعاكفن فهذه ىي الضمانة األكلى.

أما الضمانة الثانية فتتمثل في القرار التي أرستو الشريعة اإلسبلمية بناء على مالدريها القر ف 
اىر التي تتبدل عليهم كأال يقتحم أحده بواطن كالسنةن أال يتعامل الناس في دنياىم إال بالظو 

ااخرين في ىذه الدنيان فبل الحاكم األعلى كال القاضي كال المفتي حتى الرسل كاألنبياء ال يملك 
أحد منهم إذا أراد أف يحكم أك إذا أراد أف يتبين الخير كالشر من شخالية إنساف ما ال يملك إال 

راد أف يقتحم ذلك إلى الباطن جاء التحذير من لدف رب أف يقف عند األدلة الظاىرةن فلذا أ
العالمين لينبهو إلى أف المحكمة الباطنة موكولة إلى اهلل سبحانو كتعالىن فهذه ىي الضمانة الثانية. 

 ال يجوز لئلنساف أف يحكم على ااخرين إال بظاىر ما يتبدل لو.

أنك إذا رأيت احتمالين يتجاذباف شعورؾ  أما الضمانة الثالثة فهي ما يقرره بياف اهلل عز كجل من
تجاه أخو لك أحدىما حسن الظن كااخر سوء الظنن يأتي بياف اهلل عز كجل ليأمرؾ بأف تنبذ سوء 

 الظن كتلقيو ظهريان كراءؾ كأف تعتمد على حسن الظنهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى ا ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  [.ُِلظ نٍّ ًإٍثمه(   ]الحجرات هلل )يىا أىيػُّهى

ىذه الضمانات الثبلث ىي التي تضمن يا عباد اهلل أف تتحقع الوحدة المنشودة بين المسلمين في 
 أم عالر من العالور. ىي الضمانة أال يتسرب إليهم الشقاؽ كأسبابو.

سبحانو كتعالى فيما تعالوا ااف يا عباد اهلل لنجد تطبيقات ىذه الضمانات التي أرستها شريعة اهلل 
 بيننا.

من أىم تطبيقات ذلك ما قرره علماء المسلمين باإلجماع من أف زيدان من الناس إذا طافت بو 
احتماالت الكفر ككانت احتماالت كثيرة كلم يبع إال احتماؿ كاحد في المائة العتبار أنو ال يزاؿ 

أف نتمسك باالحتماؿ الباقي مسلمان فلف ىذه الضمانات الثبلث التي حدثتكم عنها تجبرنا ب
 ن انظركا إلى مالداؽ ىذا الكبلـ.rالواحد كأف نطوم دالئل كفرهن ىكذا بي نى لنا المالطفى 
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قاؿهلل )يخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة  rركل الشيخاف في صحيحيهما أف رسوؿ اهلل 
 من إيماف(.

أف ىذه  rةن كلقد أعلن المالطفى فذرة اإليماف ىذه ىي التي تساكم أقل من كاحد في المائ
الذرة تبقيو مسلمان كال يجوز لنا أف نلتفت إلى االحتماالت الكثيرة األخرل. أرأيتم إلى ىذه الداللة 

 في ىذا الحديث الذم اتفع عليو الشيخاف.

كاف جالسان مع أصحابو إذ دخل   rتعالوا إلى ىذا الدليل الثانيهلل ركل الشيخاف أيضان أف النبي 
رافعان صوتو  rسىار هي في أذنون يقوؿ راكم الحديثهلل فلم ندر ما سار ه حتى أجابو رسوؿ اهلل رجل فى 

أال يشهد أف ال إلو إال ) :rكإذا بو يستشيره في قتل شخهو يرل أنو غير مسلمن قاؿ لو رسوؿ اهلل 
 منهم(.اهلل؟( قاؿهلل بلى كال شهادة لون قاؿهلل )فأكلئك الذم منعني اهلل سبحانو كتعالى 

تعالوا أيها اإلخوة إلى مزيدو من األدلة على ىذا المعنى الذم تتمثل فيو الضمانات الثبلثة التي 
حدثتكم عنهان أحاديث صحيحة كثيرة كصلت إلى درجة التواتر المعنوم كلها تتضمن معنى 

 كاحدانهلل

 )من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلالان بها دخل الجنة(

 دخل الجنة( )من عاش ال يشرؾ باهلل شيئان 

 )من كاف  خر كبلمو في الدنيا ال إلو إال اهلل دخل الجنة(

 كأحاديث كثيرة أخرل بلغت كما أقوؿ لكم مبلغ التواتر المعنوم.

تعالوا إلى عملية تطبيقية مارسها رسوؿ اهلل. عباد اهللهلل لو كاف في المسلمين من يستأىل أف ييكىف رى 
بأف ييكىف رى ىو عبد اهلل بن أبي بن سلوؿن ذاؾ الذم أمعن  لذنب مان لدليل ما لكاف أكلى الناس

من إحدل الغزكاتهلل ما  rن ذاؾ الذم قاؿ بملء صوتو أثناء رجوع رسوؿ اهلل rإيذان لرسوؿ اهلل 
ما أيرانا كجبلبيب قريش إال   –أم رعاع قريش يقالد رسوؿ اهلل كأصحابو  –أرانا كجبلبيب قريش 

ن كلكنو  كما قاؿ المثل سمٍٍّن كلبك ي أكلك كاهلل لئن رجعنا إلى المدينة لييٍخرًجن األعزي منها األذؿ 
 كاف يشهد أف ال إلو إال اهلل ككاف في ظاىره ملتزمان باإلسبلـ كمبادئو كأركانو.
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إف فتحنا باب التكفير لسبب ما فليس أكلى في الناس جميعان من عبد اهلل ابن أبي بن سلوؿ أف 
ن كإذا كاف في ا لحكاـ كفي القضاة كفي العلماء كالمفتين من يحع لهم أف ييكىفٍّريكا فليس ييكىف رى

اهلل بن أبي بن سلوؿ. كلما مات كاف  rفيهم أكلى من رسوؿ اهلل  بأف ييكىفٍّرى كلكنو لم ييكىفٍٍّر عبدى
 رسوؿ اهلل في مقدمة من صلى عليو.

كجاء عهد التابعين تنامت فرؽ  ككاد أف ينطوم عهد الالحابة rعباد اهللهلل عندما توفي رسوؿ اهلل 
إسبلمية شاردة عن منهج اإلسبلـن تكاثرت في كياف الدكلة اإلسبلمية كما تتكاثر الثآليل على 
الجسد السوم من أمثاؿ المرجئة كالجهمية كالحشوية كالمجٍّسىدة كالخوارج كما إلى ذلكن ىل  

سمع إلى مواقف بقايا الالحابةن إلى كىف رى المسلموف أم فرقة من ىذه الفرؽ؟ نهائيان. أصغينا ال
لم نسمع ق  أف فيهم من كىف رى خارجيان أك كىف رى  –كىؤالء ىم السلف الالال   –مواقف التابعين 

مرجئيان أك كىف رى أي ان من ىذه الفئات أك الفرؽ التي شذ ٍت كشردت عن صراط اهلل سبحانو كتعالى. 
يـو بعضي المتطرفين أنهم يسيركف كراءه كأنهم يتبعوف كيذكرني ىذا باإلماـ أحمد الذم يزعم ال

نهجو. أحمد بن حنبل ىو الذم أكًذمى أشد أنواع اإليذاء عن طريع المعتزلة القائلين بأف القر ف 
مخلوؽن لم يكن كبلـ اهلل ثم كجدن أكًذمى كحيًبسى كضيًربى مدة طويلة في عهد المأموفن ثم إف اهلل 

لمحنة في عهد المتوكل. جاء بعض أصحابو يقولوف لو يا سيدم ادع عز كجل شاء أف ترتفع عنو ا
اهلل على ابن أبي ديؤات رأس المعتزلةن قاؿ لو هلل كما يفيدؾ أف يعذب اهلل عز كجل يـو القيامة أخان 

 من أجلكن ال بل أدعو اهلل سبحانو كتعالى لو.

ي محكم تبيانو كطبق و حبيبنا عباد اهللهلل ىذا ىو نهج السلفن كىذا ىو المبدأ الذم أرساه ربنا ف
 في حياتو. rمحمد 

تعالوا ااف إلى ىذا الفجور الذم يأبى بعضه من الناس إال أف يركنوا إليو بدافع من ماذا؟ ال كاهلل ال 
بدافع من  مو في كتاب اهلل كال بدافع من كبلـ أكصى بو رسوؿ اهلل كلكن بدافع من أحقاد 

نامى في نفس أحدىم مشاعر الحقدن يبحث يمينان كشماالن عن ىيمنت على مشاعرىم ككياناتهمن تت
متنفس فبل يعثر لذلك إلى على سبلح التكفيرن سبلح التكفير ىو الذم يشفى غليلون ىو الذم 
يحقع تنفسان عن حقدهن كمن ىنا يتركوف كبلـ اهلل عز كجل كبياناتو التي لخالتها لكم كراءىم 

 مشاعر أحقادىمن مشاعر الضغائن التي تهيمن على كياناتهم. ظهريان ثم إنهم يتبعوف بدالن عن ذلك
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أيها اإلخوةهلل شريعة اهلل تقوؿ إذا طافت احتماالت أكثر من مائة باإلنساف دال ةن على كفره بقي 
يقوؿهلل تلك ىي الذرة التي  rاحتماؿ كاحد فوؽ المائة يدؿ على أنو ال يزاؿ مسلمانن رسوؿ اهلل 

اب اهلل عز كجلن )يخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من ستنجيو يـو القيامة من عذ
 إيماف(.

عباد اهللهلل نحن نتداعى إلى الوئاـ كىذا ما يأمرنا بو اهللن نتداعى إلى الحب كىذا ما يأمرنا بو كتاب 
اهللن نتداعى إلى الوحدة كىذا ما نسمعو كنقرأه في كتاب اهلل لكن يا عجبان لمن يمسك بالمعاكؿ 

 ـ ما يأمر بو كتاب اهللن ىذا ىو اإلشكاؿ الذم نعيشو كرحم اهلل من قاؿهللليهد

 متى يبلغ البنياف يومان تمامو          إذا كنت تبنيو ك خر يهدـ

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ا١ٌَٛ أوٍّذ ٌىُ ك٠ٕىُ ٚأرّّذ ػ١ٍىُ ٔؼّزٟ

 

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الع
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف النعم التي امتن  اهلل عز كجل بها على عباده كثيرة كمتنوعة كلكن ليست ىنالك نعمة امتن  اهلل 
عز كجل بها على عباده كنعمة اإلسبلـ الذم شر فهم بون تأملوا في ىذا التمنُّن الذم نتبينو في  

كم نعمتي اليـو أكملت لكم دينكم كأتممت علي”كبلـ اهلل عز كجل كىو يخاطبنا بون يقوؿهلل 
أم كل النعم “ اليـو أكملت لكم دينكم كأتممت عليكم نعمتي”ن “كرضيت لكم اإلسبلـ دينا

التي أغدقها اهلل عز كجل على اإلنساف منذ نشأتو إلى قياـ الساعة نعم ناقالة ال يتممها إال شرؼ 
كأتممت اليـو أكملت لكم دينكم ”ىذا الدين الذم كلفهم بو بل الذم شرفهم اهلل عز كجل بون 

أم لقد تخيرت المذاىب كالسبل كالمبادئ كلها فما “ عليكم نعمتي كرضيت لكم اإلسبلـ دينا
كجدت سبيبلن يضمن لكم سعادة العاجلة كالعقبى إال ىذا الذم اخترتو لكمن إال ىذا المبدأ الذم 

ة في أحببتو لكم كرضيت أف تلتزموا بو فهو الذم يضمن لكم سعادة العاجلة في الدنيا كااجل
العقبىن كلعلكم تعلموف يا عباد اهلل أف ىذا اإلسبلـ الذم شرفنا اهلل بو كامتن علينا بو ليس خاصان 
بأمة دكف أمة كلم يشرٍّؼ بو بعثة نبي دكف نبي بل ما أيٍرًسلى األنبياء كالرسل جميعان إال بهذا الدين 

تن اهلل سبحانو كتعالى علينا بون كما شرفهم اهلل عز كجل كشر ؼ أممهم كأقوامهم إال بهذا الذم يم
أليس ىو القائل عن سيدنا “ ىو الذم سماكم المسلمين من قبل كفي ىذا”أليس ىو القائلهلل 

فلما أحس عيسى منهم الكفر قاؿ من أنالارم إلى اهلل ”عيسى ابن مريم على نبينا كعليو السبلـهلل 
ألم يخبرنا اهلل سبحانو كتعالى عن “ فقاؿ الحواريوف نحن أنالار اهلل  منا باهلل كاشهد بأننا مسلمو 

أـ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قاؿ لبنيو ما تعبدكف من بعدم قالوا ”يعقوب قائبلنهلل 
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ن ىذا ىو الدين “نعبد إلهك كإلو  باءؾ إبراىيم كإسماعيل كإسحع إلهان كاحدان كنحن لو مسلموف
كجودىا إلى أف يقـو الناس لرب العالمين. الذم شرؼ اهلل عز كجل بو اإلنسانية جمعاء منذ فجر 

عباد اهلل لو أف اإلنساف عرؼ قيمة ىذه النعمة لرفع رأسو عاليان بها كلما شعر كىو يعيش دنياه 
ىذه بنشوة من خبلؿ نعمة كفدت إليو من عند اهلل عز كجل كما يشعر بالنشوة التي تطوؼ برأسو 

و قد اصطبغ بهذه القيم التي شرفو اهلل سبحانو إذ يجد نفسو قد اصطبغ بهذا الدينن إذ يجد نفس
كتعالى بهان ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينهان كما شرع اهلل عز كجل ما شرع من مبادئ خاطبنا بها 

لمنفعة تعود إلى ذاتو العليةن حاشاهن فهو إلو قبل أف يخلقنا كقبل أف يخاطبنا بهذه المبادئ كىو 
هذه المبادئ كبهذه القيم ألنها مفتاح سعادتنا كألنو السبيل الغني عن عباده جميعان لكنو شرفنا ب

األكحد إلى النهضة الحضارية المثلى التي يسعد بها الفرد كتسعد بها الجماعةن ىل رأيتم مشكلة 
من المشكبلت المتنوعة المتمثلة في المشكبلت االجتماعية أك االقتالادية أك العلمية أك التي 

أك الفرقة بعد االتحاد كلم تجدكا في دين اهلل عز كجل الذم شرفنا تتمثل في الضعف بعد القوة 
اهلل بو دكاءن لهذا الداءن يا عجبان يا عباد اهلل لمن يرمي بهذا الدكاء إلى أقالى الشرؽ أك الغرب 
كيفاللو عن دائو ليبعده عما جعلو اهلل عز كجل دكاءن لو يفالل بينهما فالل ما بين المشرقينن 

دؿ  التاريخ القالي البعيد كالقريب على أف أدكاءنان أمراضنا المختلفة إنما جعل لماذا؟ ىذه نعمة 
اهلل عز كجل دكاءىا في ىذه الشٍٍّرعىة التي امتن علينا بهان في ىذا المبدأ الذم أخذنا اهلل عز كجل 

ذه بون مشكبلتنا حيل ٍت باألمس عن طريع ىذه القيم كال يمكن أف تيحىل  اليـو إال عن طريع ى
القيم. باألمس قبل شهر كنيف ديًعٍيتي إلى لقاء مع ثلة من السواح األجانب فجلست إليهم في 

قاعة من ىذا المسجد المبارؾ كقاـ القـو يسألونني كلٌّ يسألني عما بدر إلى ذىنو كعن 
المشكبلت التي تطوؼ برأسون قامت امرأة عر فىٍت على نفسها أنها امرأة فرنسية ذات مكانة 

قة في أمتها كدكلتهان قالت ليهلل مشكلتاف اثنتاف إلى اليـو لم نستطع أف نحل أي ان منهمان مرمو 
األكلى مجتمعاتنا الغربية الرجاؿ فيها ينظركف إلى النساء نظرة دكفن عند التعامل يتجلى ىذا 
بشكل كاض  كحاكلنا جاىدين أف تكوف المستويات في مختلف مجاالت التعامل بين الرجل 

ن معاملة الرجل للمرأة تنبئ عن نوعو من االزدراء لها كلم  كالمرأة كاحدة كلكنا لم نفل  إلى اليـو
نستطع إلى اليـو حبلن لهان أما المشكلة الثانية فهي أننا كنا كال نزاؿ نناضل في سبيل أف يكوف 
ن أجر المرأة على العمل كأجر الرجل تمامان كلكننا لم نستطع أيضان حل ىذه المشكلةن ىل م

سبيلو عندكم لحل ىاتين المشكلتين؟ طافت بذىني نشوة للجواب الذم لم أنطع بو بعد عندما 
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سمعت ىذا السؤاؿن قلت لهاهلل أما ما يتعلع بسوء التعامل من الرجل للمرأة عندكمن ىذا السوء 
الذم ينبئ عن نظرة دكنية فلقد عالج ىذه المشكلة كتاب اهلل عز كجلن عالج ىذه المشكلة 

كالمؤمنوف ”الذم خاطبنا اهلل عز كجل بو كأمىرىنىا أف نأخذ أنفسنا بو كذلك إذ قاؿهلل  المبدأ
ن أرسى بياف اهلل ما تسميو الشريعة اإلسبلمية الوالية المتبادلة بين “كالمؤمنات بعضهم أكلياء بعض

كالرجل  الرجل كالمرأة أم أف المرأة في مبدأ اإلسبلـ كشرعتو تمارس الوالية على الرجل في األسرة
أيضان يمارس في الوقت ذاتو الوالية على المرأة في األسرة ككبل الواليتاف تتعانقاف في سبيل تحقيع 
السعادة إف في المنػزؿ أك في المجتمعن الوالية المتبادلة شرعة اهلل التي ال يعلم القانوف الوضعي 

نو أجر المرأة في العمل عن أجر إلى اليـو معنى أك تطبيقان لهان أما المشكلة الثانية كىي مشكلة د
كال ”الرجل فلقد حل ها البياف اإللهي كمن ثم حل ٍتها الشريعة اإلسبلمية عندما قاؿ لنا اهلل عز كجلهلل 

ن إذا قد ٍمتي لك الجهد البلئع بما قد طلٍبتىوي “تبخسوا الناس أشياءىم كال تعثوا في األرض مفسدين
 أك امرأةن شريعة اهلل عز كجل تقرر أف األجر في العمل ما ينبغي أف تبخسو لي سواء كنتي رجبلن 

على اإلتقاف في العمل كليس على ىوية العاملن ال عبلقة لهوية العامل باألجر الذم يستحقو 
كال ”العامل كإنما المناط إتقاف العملن ىكذا قررت الشريعة اإلسبلمية استجابة ألمر اهلل القائل 

قررت في كلٍّ من باب الجعالة كاإلجارةن أجبتن لساني كاف  كىكذا“ تبخسوا الناس أشياءىم
يجيب ببياف الحكم كفكرم كانت تطوؼ بو نشوة حمدان هلل عز كجل على ىذه الشرعة الغراء التي 

سما اهلل سبحانو كتعالى بهان سما باإلنساف إليها. عباد اهلل ألم يئن لنا جميعان كإلخوة لنا أف 
اني منهان ال كاهلل ليس لها من دكاء إال ىذا الذم شرفنا اهلل بو كمن ثم يعلموف أف أدكاءنا التي نع

امتن علينا اهلل عز كجل بون أتريدكف دليبلن فوؽ دليل البياف الواقعي الميداني تعالوا أقل لكم دليبلن 
مختالران ال يسم  ىذا الوقت بأكثر منون إنما تنهض األمة نهضتها الحضارية المثلى عن طريع 

ف أكالنن ىي الخطوة األكلىن كلكن البد لكي يؤتيى التعاكف ثماره أف تشيع بين المتعاكنين التعاك 
الثقة فلئن لم تكن ىنالك ثقة بين الجهات المتعاكنة فلف التعاكف يالب  أنكاثان ال جدكل من كرائون 

ن األخبلؽ الثقة ىي ركح التعاكف بين الجهات المتعاكنةن كالثقة من أين تأتي؟ إنما تأتي الثقة م
اإلنسانية المثلىن أخبلقك اإلنسانية المثلى عندما تتؤلأل في كيانك تبعث في نفسي الثقة بك 
كأخبلقي اإلنسانية المثلى عندما تتجلى لك تبعث في نفسك الثقة بي كلكن من أين تأتي 

قف اإلنساف األخبلؽ اإلنسانية المثلى؟ ال كاهلل لن تأتي األخبلقية اإلنسانية المثلى إال عندما ي
أماـ مر ة ذاتو فيعلم أنو عبد مملوؾ هلل عز كجل كأنو إنما يتحرؾ بقبضة اهلل كأف اهلل الذم أمره 
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كإف أساء فلو “ يـو يقـو الناس لرب العالمين”كنهاه يراقبون إف أحسن لو األجر الكبير يـو القيامة 
دئ األخبلقية اإلنسانية المثلى العقاب الوبيل الذم ينتظرهن عندما أصطبغ بهذه الحقيقة تنبع مبا

في كيانين عندئذو أكثرؾ على نفسين عندئذو إذا اضطًررتي أضحي بماللحتي في سبيلكن عندئذو 
يتحقع التعاكف الذم تسرم فيو ركحون كركحو كما قلت لكم الثقةن ىذا ىو الدليل الذم ينبغي أف 

كهلل الحمد نرل أف المسلمين بخيرن نرل نتبينو جميعان يا عباد اهلل. لعل فينا من قد يقوؿ كىا نحن 
المسلمين مالطبغين بلسبلمهم كال أدؿ على ذلك من أف مساجدىم تفيض كما ىو الحاؿ ااف 
بالماللينن بالراكعين الساجدين فما لنا نجد مشكبلتنا تتفاقم دكف حل؟ كأقوؿ لهذا الذم قد 

عند المظاىرن اخترؽ  يسأؿ ىذا السؤاؿ ال تقف عند المشاىد كالالورن ال تحبس عينيك
المشاىد كالمظاىر إلى ما كراء ذلك تجد نقيض ىذا الذم تقوؿن ما الذم تراه إف اخترقت صورة 
المساجد التي تفيض بالماللين؟ ما الذم تراه إف اخترقت صورة الناس الذاىبين اايبين إلى بيت 

ذين ال يعلموف من إسبلمهم اهلل الحراـ حجاجان كمعتمرين؟ تجد الًقطىاعاًت الكثيرة من الناس ال
الذم شرفهم اهلل بو شيئانن لو سألت كاحدان منهم عن مبدأ بدىي من مبادئ اإلسبلـ لرفع رأسو 

معتزان كىو يقوؿ لست متخالالان بالدين ككأف الدين الذم شرفنا اهلل بو اختالاص يخته بو أناس 
الجن كاإلنس إال ليعبدكف ما أريد كما خلقت ”دكف ناس ككأننا لسنا نحن الذين خاطبنا اهلل قائبلنهلل 

ن تجاكز الظاىر تجد الكثير كالكثير ممن ينعت ىذه الشرعة “منهم من رزؽو كما أريد أف يطعموف
التي شرفنا اهلل بها كالتي ىي الدكاء لكل مشكبلتنا ينعتنا بالعود إلى العهود الظبلمية الغابرةن ينعت 

قيم التي شرفنا اهلل عز كجل بها ينعت ىذه الرجعة إلى الذين يريدكف عودان حميدان إلى المبادئ كال
رجعة إلى نوعو من الظبلـن إلى نوعو من التخلف ككأنما اإلسبلـ ليس ىو السُّل م الذم صعد منو 
أكلئك األعراب أعراب البادية إلى الحضارة المثلى خبلؿ عشرين عامانن تأمل فيما كراء ىذه 

فيما كراءىان قل لي كم ىم عدد الذين يستجيبوف ألمر اهلل  المشاىد التي تحبس نفسك فيها تأمل
ن كم ىم الذين ال يستخفوف بالالبلة إذا “إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان موقوتان ”القائلهلل 

حاف ميقاتهان كم ىم الذين يتساموف كيترفعوف عن االستجابة لهذا األمر الربانين الن األمر ليس  
كلكن اإلشكاؿ لم ينتو بعدن إف فينا من قد يقوؿ فهاىم أكالء أمم  كما نتالور يا عباد اهللن

الغربن ىا ىي ذم المجتمعات الغربية تتمتع بحضارة متقدمة كتتمتع بتقدـو تقني كعلمي كحضارم 
كاجتماعي كاقتالادم دكف أف تلتـز بهذا الشرؼ الذم امتن اهلل عز كجل علينا بو فما الجواب؟ 

لجواب لحدثتكم في الجواب عنها حديثان يشفي الغليلن حديثان يضعنا لو أف الوقت لم يضع عن ا
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أماـ الحع األبلج كلكن الوقت ضاؽ كأسأؿ اهلل عز كجل إف متعني بالحياة كجمعني بكم في 
األسبوع القادـ أف أجيب عن ىذا السؤاؿ مفالبلنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمسبب 

 التخلف كالتقدـ

مد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الح
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ف سبب تخلف المسلمين كاالبتبلءات كالمالائب التي إف في الناس من يسأؿ مستشكبلن إذا كا
تنح  فيما بينهم إعراضىهيم عن اإلسبلـ كإعراضىهيم عن االلتزاـ بشرائعو كأحكامو فما باؿ دكؿ 

الغرب كىي مغرقة في الكفراف كاإلعراض عن الدين كلون ما باؿ دكؿ الغرب متقدمة ال تعاني من 
ب التي تنح  فيما بيننا؟ ىذا السؤاؿ ىو ما قد كعدت تخلف كال تعاني من االبتبلءات كالمالائ

أف أجيب عنو في ىذا اليـو المبارؾ كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لنا التوفيع. عباد اهلل إف الكتاب 
الذم أنزلو اهلل على رسولو خطابان لنا يتضمن سننان كقوانين ألـز اهلل عز كجل بها ذاتو العلية تجاه 

السُّنىن لم يستشكل من مثل ىذه األسئلة شيئان كلكن معظم الناس عن  عبادهن من تأمل في ىذه
سنن اهلل في كتابو غافلوف كمعرضوف. ىنالك سين تىاف أك نقوؿ قانوناف ألـز اهلل عز كجل بكل منهما 
ذاتو العلية أحدىما تجاه عباده المؤمنين كااخر قانوف ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العلية تجاه عباده 

كعد اهلل الذين  منوا منكم كعملوا الالالحات ”رضينن أما القانوف األكؿ فهو قولو عز كجلهلل المع
ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم كليمكنن لهم دينهم الذم ارتضى لهم 

ن كأما القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العلية تجاه “كليبدلنهم من بعد خوفهم أمنان 
من كاف يريد الحياة الدنيا كزينتها ”عباده الشاردين عن أكامره كشرائعو فهو قولو سبحانو كتعالىهلل 

نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىو فيها ال يبخسوف أكلئك الذين ليس لهم في ااخرة إال النار كحىًب ى 
ين القانونين؟ تعالوا ن ىل تأملتم يا عباد اهلل في كلٍّ من ىذ“ما صنعوا فيها كباطل ما كانوا يعملوف

كعد اهلل الذين أمنوا منكم كعملوا ”نتأمل في األكؿ منهمان يقوؿ موالنا كخالقنا عز كجلهلل 
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أم ليجعلن زماـ الحضارة “ الالالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم
أم “ وفهم أمنان كليمكنن لهم دينهم الذم ارتضى لهم كليبدلنهم من بعد خ”اإلنسانية في أيديهم 

ليبعدف  عنهم أخطار األعداء كالطغاة كمن ثم فلسوؼ يعيشوف أمناء مطمئنين يتقلبوف في نعمهم 
كأكطانهمن لكن لمن ىذا الوعد؟ لمن  من باهلل حع  اإليماف كلمن فس ر إيماف الالادؽ ىذا 

ن ينفٍّذي شرائعو كىو “كعمل صالحان ”باالنضباط بأكامر اهلل كاالبتعاد عن نواىيو كىذا معنى قولوهلل 
كاثع بأنها ىي التي تسعد كىي التي تحقع لئلنساف رغد العيش في دنياه ك خرتو كل من التـز بهذا 
البد أف يمتعو اهلل عز كجل بالتقدـ بدالن من التخلف كالبد لهذه األمة أف يجعل اهلل عز كجل زماـ 

يدان عن المخاكؼ كبعيدان عن طغياف الحضارة في أيديها كأف يكرمها بطمأنينة العيش كاألمن بع
الطغاة فهل التزمنا بهذا الذم ألزىمىنىا اهلل عز كجل بو؟ أجبت عن ىذا في األسبوع الماضين نعم 
مساجدنا تفيض بالماللين لكن تعالوا نضع إلى جانب ىذا الكمٍّ الكم  الهائل ااخر من أكلئك 

فلكلوريةن تعالوا ننظر إلى الكم الهائل الذين  الذين جعلوا نسبتهم إلى اإلسبلـ نسبة صورية شكلية
إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان ”أعرضوا عن شعائر اهلل ككجباتو كفي مقدمتها الالبلة 

ن تعالوا إلى أكلئك الذين يرفعوف فوؽ رؤكسهم لواء الحداثة كينظركف إلى التاريخ األغر “موقوتان 
بلمية كعىوده إلى القيود التي تتعارض مع الحضارة اإلنسانية اإلسبلمي الماضي على أنو عىوده إلى الظ

المثلىن أليس كذلك! ىذا ىو السبب في أف اهلل عز كجل لم ينفذ في حقنا ما ألـز بو ذاتو العليةن 
أين ىو العمل الالال ن كالعمل الالال  كلمة تستوعب كل  ما في كتاب اهلل من شرائع كأكامر 

من كاف يريد الحياة الدنيا ”قانوف الثاني الذم يعبر عنو بياف اهلل بقولوهلل كتحذير من النواىي. أما ال
نوؼ إليهم أعمالهم ”انظركا إلى قولوهلل “ كزينتها نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف

أم كل من بذؿ جهدان في سبيل الوصوؿ إلى غايةن كل من بذؿ عرقانن كل من أضنى نفسو “ فيها
د أف يكرمو اهلل عز كجل بتحقيع الغاية التي سعى إليها مؤمنان كاف أك كافرانن كل في سبيل ىدؼ الب

أمة أضنت نفسها كأتعبت أيامها كلياليها في سبيل الوصوؿ إلى حضارةن في سبيل الوصوؿ إلى 
مظهر من مظاىر العيش الرغيد أك نعمة من النعم أيان كانت كأتعبت نفسها في ذلك فلف اهلل قد 

العلية أف يوصلها في الدنيا إلى الغاية التي كانت تػىتىطىل بيها ىذه األمةن فلف كانت مؤمنة ألـز ذاتو 
فذلك نعيم عاجل ككعد بنعيم  جلو أيضان كإف كانت غير مؤمنة فلف اهلل يكرمها بما سعت إليو في 

ل ما كانوا أكلئك الذين ليس لهم في ااخرة إال النار كحب  ما صنعوا فيها كباط”الدنيا ثم يقوؿهلل 
ن إذان عيًرؼى الجواب يا عباد اهلل. ىذه األمم التي تعيش في الغرب كننظر فنرل حضارتها “يعملوف
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هىا كبذلها من قبل ااباء كاألجدادن  لىتػٍ تتألع بالشكل على أقل تقديرن حضارتها نتيجة جهود بذى
ن نسيج جهاد بذلتو تل ك األمم ككرث اليـو الحضارة الركمانية إنما ىي نسيج جهودن نسيج علـو

أحفاد تلك األمم جهود  بائهم بل جهود أنفسهم أيضان فما االعتراض على أناس ألـز اهلل عز كجل 
من كاف يريد الحياة الدنيا كزينتها نوؼ ”ذاتو العلية أف يحقع لهم في الدنيا ما قد سعوا من أجلو 

تساءؿهلل الحضارة اإلنسانية البازخة ن أما نحن فتعالوا ن“إليهم أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف
التي تمتع بها تاريخنا األغر نتيجة ماذا كانت؟ أفكانت نتيجة جهودو بذلها العرب في جزيرتهم 

العربية كالجهود التي بذلها الركماف كاليوناف؟ أفكانت الحضارة التي أشرقت للتٌو فجأة في الجزيرة 
جة جهودو قاـ بها كدراساتو علمية عكف عليها أكلئك العربية ثم انتشر إشراقها إلى العالم كلو نتي

األعراب الجاىلوف؟ ال يا عباد اهللن كلكم يعلم أف الجزيرة العربية كانت مضرب المثل في الجهالة 
مجدٍّدىةن رسالة اإلسبلـ التي ارتضاىا اهلل عز كجل  كالتخلف كلكن لما أشرقت بعثة المالطفى 

الرسالة فآمنوا بها أكالن كأخلالوا هلل في تنفيذىا ثانيان كااللتزاـ بها  لعباده سرعاف ما أقبلوا إلى ىذه
كالجهاد دكنها ثالثان عندئذو قفز بهم قضاء اهلل عز كجل كإحسانو إلى قمة التقدـ فجأة كطفرة دكف 

أف يتخذكا إلى ذلك مسلك التعلم كمسلك العلـو كمسلك الجامعات التي أقيمت كمسلك 
ل الحضارة كما فعلت اإلمبراطورية الركمانية كاليونانيةن طفرة قفز بهم الجهاد كالضنى في سبي

إحساف اهلل عز كجل إلى قمة الحضارة خبلؿ عشرين عامانن بأم سر؟ بسر انضباطهم بأكامر اهللن 
كعد اهلل الذين  منوا ”بسر تمسكهم بالدؽ برسالة اهللن فحع عليهم أف ينفذ اهلل فيهم قولوهلل 

ن كاليـو إلى ما “ات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهممنكم كعملوا الالالح
 ؿ حاؿ أكلئك الناس بل أحفاد أكلئك الذين أخلالوا هلل؟ إنكم لتسمعوف كإنكم لتركف أف كثرة  

كبرل من الناس تتبـر بهذه الرسالة التي شرفت تاريخنا كشرفت سلفنا كأجدادنان إنكم لتعلموف أف 
ونها بالظبلمية كيالفوف الحنين إلى ذلك التاريخ بالرجوع إلى عهود الظبلـن في الناس كثرة يالف

كإنكم لتعلموف أف في أحفاد ذلك الرعيل من يسيل لعابو على أنظمة الغربن من يريد أف يبتعد 
عن نظاـ األسرة اإلسبلمية التي شرفها اهلل بالحضارة اإلنسانية المثلى كيريد أف يقتفي كراء  ثار 

أمر األسرة التي تحولت اليـو إلى أطبلؿن إنكم لتعلموف ذلك فما الغرابة في أف يعود الغرب في 
األمر بنا نحن المسلمين شيئان فشيئان إلى ما كنا عليو قبل بعثة المالطفىن لساف الحاؿ يقوؿ يا 
عباد اهللن لساف حاؿ سنن اهلل يقوؿهلل لقد رأيتم ألع الحضارة كتمتعتم بو عندما كنتم صادقين 

خلالين لرسالة اهلل التي ىبطت إليكم من السماء كرأيتم كيف أف اهلل قفز بكم قفزان كبطفرة كم
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كخبلؿ عشرين عامان إلى قمة الحضارة اإلنسانية كأنواع التقدـن كاليـو ما دمتم قد اجتويتم ىذا 
عاـ السلم الذم رقى بكم كما دمتم قد تبرمتم بو تنظركف إليو نظرة اشمئزاز كنظرة من أكل من ط

ن إف كانت لكم “فارجعوا إلى ما أترفتم فيو كمساكنكم”ثم أكل حتى مل  كقػىرىؼى منو إذان فتعالوا 
جهوده بذلتموىا في سبيل حضارة فلكم أف تحالنوا حضارتكم بجهودكم التالدة كأما إف كانت 
 حضارتكم ككاف تقدمكم كل ذلك جاء طفرة بسبب صدقكم مع اهلل كبسبب التزامكم ألكامر اهلل
كاليـو أردتم أف تخلعوا رداء ىذا العز الذم متعكم اهلل بو إذان عليكم أف ترجعوا إلى ما قد كنتم 
عليون ما الغرابة في ىذا! فلف جاء من يقوؿ كلكن لماذا ال يرجع أكلئك الناس في غرب العالم 

هلل عودكا أيضان إلى التخلف كىم أيضان معرضوف بل أكثر منان معرضوف عن رساالت اهللن الجواب
إلى القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العليةن أكلئك ناس بذلوا العرؽ في سبيل ما 

كصلوا إليون أكلئك أناس كرثوا ىذه الحضارة عن أبو عن جدٍّ عن تاريخو أغر  قديم فمن حقهم أف 
إليها كأنا ال أظلم  ينالوا ثمرات جهودىمن من حقهم أف ينالوا الغايات التي حفيت أقدامهم سعيان 

تعالوا أضرب “. من كاف يريد الحياة الدنيا كزينتها نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف”
لكم ىذا المثل يا عباد اهلل لعلو يجسد ما أقوؿن رجل شهم كريم غني مر  بأسرة تعيش في العراءن 

ى ىذه األسرة فحلمها كأسكنها في تعاني من الفقرن تعاني من العدـ كالضنىن أخذتو الشفقة عل
دارو رائعة منيفة فيها كل أنواع النعيمن فيها كل ما لذ  كطاب كأجرل على ىذه األسرة أيضان جرايةن 
من الماؿ ال تنقطعن مرت مدة من الزمن كاألسرة ال تنكر فضل ىذا اإلنساف كلكن لما تكاثرت 

فاىية كطاؼ سكر النعيم برؤكس أفراد ىذه األسرة النعمة أمامها كلما تقلبت بمزيد من الرفاىية فالر 
نسي أفرادىا ىذا الذم تفض لى عليهم كأخذكا يظهركف لو اإلعراض عنو كالتعالي عليو كنسياف 
فضلون شيءه منطقي كطبيعي أف يطرؽ عليهم الباب فيقوؿ يبدك أنكم استغنيتم ااف عني كلم 

ممتلكاتكم التي تعبتم في سبيل الحالوؿ عليها تعودكا بحاجة إلي فاخرجوا كانطلقوا كعيشوا في 
فلف قاؿ قائلهم كلكن أال ترل إلى البيوتات األخرل لماذا ال تخرج أصحابها منها أيضان سيقوؿ 
لهم ال أكلئك تعبوا كملكوا ىذه األرض كابتنوا عليها ىذه البيوت فنالوا حظوتهم بعرؽ جبينهم ال 

يئانن لعلكم تملكوف خارج ىذه الدار أشياء فاخرجوا إلى ينبغي أف أخرجهم أما أنتم فبل تملكوف ش
ممتلكاتكمن أقسم بالعلي األعلى يا عباد اهلل أف ىذا المثل صورة مالغرة عن حاؿ المسلمين في 
ىذا العالر كأسأؿ اهلل عز كجل أف يوقظ المسلمين إلى الشرؼ الذم متعهم بو كأف يعيدىم إلى 

متعهم اهلل عز كجل بها عندما كانوا صادقين مع اهللن عندما  ألع الحضارة اإلنسانية المثلى التي 
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كانوا أمناء مع شرع اهللن عندما كانوا يرفعوف الرأس عاليان بذؿ عبوديتهم هللن أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 اٌٙغوح: كهًٚ ٚػظبد

 

 

هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إلى المدينة يحتضنها عاـ ىجرم  من مكة كىكذا تمر بنا مرة أخرل ذكرل ىجرة المالطفى 
جديدن تمر بنا ىذه الذكرل كعادتها في صمت كتواضع ال تػيعىبػٍّري عنها إال العطلة الرسمية التي 
تلفت األنظار كتنبو السادرين كتوقظ الغافلينن كلعلو صمت تواضع كخشية كلعلو صمت تدبر 

برة كللوقوؼ أماـ بعضو من دركس كتأملن إذان تعالوا نستثمر ىذا الالمتن نستثمره القتطاؼ الع
ىذه. عباد اهلل دعونا نتساءؿ أفكانت ىجرة النبي عليو الالبلة كالسبلـ اجتواءن  ىجرة المالطفى 

من مكاف ألنو فض ل عليو مكانان  خر؟ معاذ اهللن لم يكن فضل مكة أقل من فضل المدينة المنورة 
إلى أف يهجر مكة كىي البلدة ذات القداسة  عند اهلل كعند رسولون إذان ما الذم دعا المالطفى 

التي ال ريب فيها؟ الذم دعاه إلى أف يهاجر عنها االبتعاد عما يبغض اهللن االبتعاد عن رؤية 
المحرمات التي لم يعد يستطيع القضاء عليهان الذم دعاه إلى الهجرة أف المدينة المنورة تنتظره 

د عليها المجتمع اإلسبلمي الذم يحتضن كيتبنى ليشيد عليها أكؿ دكلة من دكؿ اإلسبلـن ليشي
مبادئ اإلسبلـ كشرائعو كالذم يػىٍبتىًعدي كيػيٍبًعدي سائر ما حرمو اهلل سبحانو كتعالى عن تلك األرضن إذان 

لم تكن اجتواءن لمكاف ألنو فضل مكانان  خر عليو كلكن ىجرتو كانت إلى تلك  ىجرة المالطفى 
يطبع مبادئ اإلسبلـ كأف ينفذ شرائع اهلل عز كجل كأف يطهرىا من األرض التي يتسنى لو فيها أف 

الموبقات كالمحرماتن كإذا كاف األمر كذلك فالهجرة بهذا المعنى باقية إلى يـو القيامة ألنو مبدأ 
بسلوكو قبل أف ينطع بو بلسانو أف األرض التي يجد المسلم نفسو فيها غريبان  نطع بو المالطفى 
ذ فيها أكامر اهلل كال يستطيع فيها أف يتقي رشاش المعاصي التي قد تاليبو من ال يستطيع أف ينف
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يبتغي  ىنا أك ىناؾ إذان ينبغي بل يجب عليو أف يدع تلك األرض كيهاجر منها كما فعل رسوؿ اهلل 
ـى اهلل سبحانو كتعالىن  أرضان أخرل يستطيع فيها أف يؤدم رسالة اهللن يستطيع فيها أف يبتعد عما حر 

الذين توفاىم المبلئكة ظالمي ”ىذا الذم فعلو المالطفى ىو ذاتو الذم ينطع بو بياف اهلل القائلهلل 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض اهلل كاسعة فتهاجركا 

ف ال فيها فأكلئك مأكاىم جهنم كساءت ماليران إال المستضعفين من الرجاؿ كالنساء كالولدا
كااف كنحن نمر بهذه الذكرل أك قل إف ىذه الذكرل العزيزة “. يستطيعوف حيلة كال يهتدكف سبيبلن 

تمر بنا كما قلت لكم في خشوعو كىدكءو كتواضعو كصمتو أين ىم الذين يقطفوف منها ثمار العبرة؟ 
ؿ اهلل أين ىم المسلموف الذين يقطفوف من ىذه الذكرل الدركس كالعظات التي نطع بها رسو 

بسلوكو كالتي بيػ نىها بياف اهلل عز كجل بأبلغ بياف؟ كثيركف ىم المسلموف الذين طاب لهم الميقاـ 
في مجتمعات اإلسبلـ فيها غريب بل اإلسبلـ فيها محكوـه كليس حاكمان يقوؿ أحدىم إف بلساف 

ع العيش الذم ينبغي حالو أك بلساف مقالو إف تطبيع اإلسبلـ الذم أمر اهلل عز كجل بو ال يتأت ى م
أف نوفره ألنفسنان العيش المترؼن العيش الباذخن إذان فلنغمض العين عن كثير مما أمر اهلل بو مما 

ال يتأت ى لنا تنفيذه في ىذا المكاف الغريبن إف المجتمع ليس مجتمعان إسبلميان كإف التيارات 
العين كلنالدر الفتول التي تنطع الحاكمة فيو ليست تيارات مهتدية بهدم اإلسبلـ إذان فلنغمض 

بأف الربا لم يعد محرمان ذلك ألف الضركرة تقتضي ذلكن كما الضركرة؟ الضركرة ىي البقاء مع 
العيش الباذخن الضركرة ىي التقلب بنعيم كرغدو من العيشن ىذه ىي الضركرةن إف النظاـ اإلسبلمي 

لنغمض العين عن كثيرو مما شرع اهلل عز كجل لؤلسرة ال يتأت ى تطبيقو ىناؾ كالبد من البقاء إذان ف
من أحكاـو تتعلع باألسرة كلنالدر الفتول المؤكدة بأنو ال حرج من أف تتزكج الفتاة المسلمة من 
رجل غير مسلم مخالفين لنه كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كيقوؿ قائلهم إننا نعيش في مجتمع 

د أمر اهلل مما نقرؤه في محكم تبيانو أك مما نردده اإلسبلـ فيو غريب كال يتأت ى لنا أف ننفذ ما ق
على لساف نبيو محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم إذان فبل حرج من أف نحتك بالمحرمات 

كنجالس العالاة كنجلس مع المعاصين ال حرج من أف نرل المعاصي في المجالس كال حرج من 
في مجتمع ال يعرؼ معنى لئليماف كال لئلسبلـ أف نرل محرمات اهلل عز كجل تػيٍنتػىهىك ألننا نعيش 

كالضركرة تقتضينا البقاءن ما ىي الضركرة؟ الضركرة كما قلت لكم أف الواحد منهم ال يتأت ى منو أف 
يترؾ عيشو الباذخن ال يتأت ى منو أف يترؾ نعيمو الذم يتقلب فيون لقد تعود على ذلك كالبد أف 

يستجيب ألمر ربو فيهاجر األرض  اعتاد عليها. رسوؿ اهلل يبقى كأف يستمرئ ىذه الحياة التي 
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التي أحبهان يهجرىان األرض المقدسة التي ال تقل قداسةن عن المدينة المنورة ألنو يريد أف يهجر 
المعاصين يريد أف يهجر المحرماتن بل ألف عليو أف يبتعد عن رؤية المحـر الذم ال يستطيع 

ن ىكذا يفعل رسوؿ اهلل كىكذا يوصينا كىكذا يعلمنا بل ىكذا إنكاره كال يستطيع القضاء عليو
يأمرنا كتاب اهلل عز كجل كفي المسلمين كثرة كاثرة تعرض عن ىذا الذم فعلو رسوؿ اهلل كتتناسى 
في يـو ذكراهن يـو ىجرتو ىذا المعنى الذم أقولو لكمن تيالىن عي الفتاكل تلو الفتاكل تلول الفتاكل 

تقتضيو الظركؼ. كشيءه  خر يا عباد اهللن كثيركف ىم الذين يقيموف في حسب الطلبن حسب ما 
تلك المجتمعات يخدموف إف باختالاصاتهم العلمية كإف بأعمالهم الوظيفية المختلفة يخدموف 
أكلئك الذين يخططوف للقضاء على حضارتنان يخططوف للقضاء على حقوقنان يخططوف لترسيخ 

ها إسرائيل في ببلدنا كمع ذلك فلف حسهم الديني ال يدعوىم إلى أف أقداـ الالهيونية العاتية كربيبت
يتركوا ذلك المكاف كأف يوفركا علومهم لبلدىم كأف يوفركا اختالاصاتهم لمجتمعاتهم اإلسبلميةن 
ذىبوا إلى ىناؾ ليتعلموان تعلموا كتخالالوا ثم إف الميقاـ طاب لهم ىناؾ ألف العيش ىنالك رغيد 

فير بل أكثر من كفير كالنفس تتعشع ذلك كلو كلذلك طاب لهم أف يعرضوا كألف الماؿ الوفير ك 
الذين تتوفاىم المبلئكة ”عن نداء رسوؿ اهلل بل طاب لهم أف يعرضوا عن أمر اهلل سبحانو كتعالىهلل 

ن كالعجب أيها اإلخوة أنني رأيت في ىؤالء الناس من يقرأ  يةن في كتاب اهلل عز “ظالمي أنفسهم
إف الذين كفركا ”تنكر أنو ال يجد مالداقهان ااية التي تبلىا ىي قولو عز كجلهلل كجل ثم إنو يس

ن قاؿ قائلهم “ينفقوف أموالهم ليالدكا عن سبيل اهلل فسينفقونها ثم تكوف عليهم حسرة ثم يغلبوف
مباشرة  ىا ىم ينفقوف أموالهم ثم إنهم يػىٍغًلبيوف كال يػيٍغلىبيوفن كأقوؿ في الجوابهلل اقرأ ااية التي تليها

ليميز اهلل الخبيث من الطيب كيجعل الخبيث بعضو على ”فلف فيها الجواب عن سؤالك يا ىذا 
أرني الطيب ككيف يتميز “ ليميز اهلل الخبيث من الطيب“ ”بعض فيركمو جميعان فيجعلو في جهنم

من الخبيث ألريك كيف يتغلب الطيب على الخبيث كلكن عندما أنظر فأجد أف الخبيث قد 
ج بالطيب بل تمازجا حتى إنك ال تستطيع أف تستبين فرقان بينهما فليس لك أف تعترض على امتز 

بياف اهلل ق ن ىذه عبرة من العبر بل ىو درس من الدركس التي ينبغي أف نقف عندىا كأف تتشبع 
عقولنا منها ثم نطبقها في حياتنا فهل عسيتم يا عباد اهلل أف تجددكا اليـو البيعة مع موالنا 

فيما فعلن الضركرة! الضركرة ىناؾ كليست الضركرة  خالقنان أف نكوف على قدـ المالطفى ك 
متمثلة في حياة من يستمرئوف العيش الرغيد في المجتمعات الغربيةن الضركرة تتمثل في أكلئك 
الذين تركوا بيوتهمن تركوا بلغة عيشهم بل فيهم من ترؾ زكجتون من ترؾ ضركريات عيشو ليلحع 
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المالطفىن ليوجىدى فوؽ أرض يستطيع أف يتنفس فيها الالعداء معبران عن استجابتو ألمر اهلل  بحبيبو
عز كجلن ىكذا يكوف المسلموف الالادقوفن كعندما نعيد سيرة ذلك الرعيل األكؿ بسلوكنا 

الذين كفركا ينفقوف أموالهم ليالدكا عن سبيل اهلل ”فلسوؼ نجد مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل 
 ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.“م تكوف عليهم حسرة ثم يغلبوففسينفقونها ث
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 اٌٛاىع اٌل٠ٕٟ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ن. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدي
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف ازدىار التضامن كالتعاكف بكل أشكالو في المجتمعات العربية كاإلسبلمية رىن بشيء كاحدو 
مع البد منو أال كىو كجود الوازع الدينين فلذا كيًجدى الوازع الديني مهيمنان على قلوب أفراد المجت

كإذا خضعوا لهذا القرار الرباني “ إنما المؤمنوف إخوة”خضعوا لقرار اهلل القائل في محكم تبيانوهلل 
“ فأصلحوا بين أخويكم”فبلبد أف يخضعوا بعد ذلك كينقادكا ألمر اهلل القائل بعد ذلك مباشرةهلل 

ظاىر كاإلصبلح كلمة تشمل كل معاني التعاكف كتشمل كل مظاىر الود كالتآلف كتشمل كل م
ىذه الكلمة تشمل كل ىذه المعاني اإلنسانية اإليجابيةن “ فأصلحوا بين أخويكم”تبادؿ المنافعن 

كالوازع الديني من ثىم  يخضعهم “ إنما المؤمنوف إخوة”فالوازع الديني ييٍخًضٍع لقرار اهلل القائلهلل 
ديني البد أف تغيب فأصلحوا بين أخويكمن كلكن إذا غاب الوازع ال”ألمر اهلل عز كجل القائلهلل 

األخوة اإلسبلمية بل اإلنسانية أيضان من كراء ذلك كالبد أف تحل محل األخوة عندئذو األنانية 
كالفردية كعندئذو يغيب اإليثار كتحل األثرة في مكاف ذلكن كيغيب التعاكف كالتآلف كتتجلى في 

رحمة كتحل محل ذلك مكاف ذلك األنانية كاالستكبارن تغيب مشاعر الشفقةن مشاعر الحب كال
مشاعر الشماتةن ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمها كأال نرتاب فيها ق . لعلكم تسألوف عن الدليلن 

كنحن إنما نتحدث عمن أعلن أنو مؤمن باهلل عز كجل كلو أنو كاف يقوؿ ذلك بلسانون الدليل على 
هم إلى التعاكفن قرف ذلك قػىرىفى تعاكف المسلمين كتآلفهم كتسابق ىذا يا عباد اهلل أف المالطفى 

بالتقولن قاؿ ذلك من خبلؿ أسلوب يلفت النظر قاؿهلل المسلم أخو المسلم ال يظلمو كال يخذلو 
كال يحقرهن التقول ىاىنان التقول ىاىنان التقول ىاىنان كيشير إلى صدرهن كل المسلم على 
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ـهلل التقول ىاىنا يكررىا المسلم حراـن دمو كعرضو كمالون أال تركف إلى قولو عليو الالبلة كالسبل
ن بحسب الظاىرن ال عبلقة لو بالتقولن المسلم  ثبلث مرات ككأنها جملة اعتراضية في موضوعو

ليقفز إلى شيء  خر فيقوؿهلل  أخو المسلم ال يظلمو ال يخذلو ال يحقرهن ما المناسبة التي دعتو 
النبوية الغالية التي يوجهها إلينا  التقول ىاىنا يكررىا ثبلثان كيشير إلى صدره لنعلم أف ىذه الوصية

لن تتحقع إال بالوازع الديني يهيمن على القلبن كىل التقول إذ تهيمن على القلب إال ترجمة 
الخلع كلهم عياؿ اهلل دقيقة للوازع الديني يا عباد اهلل. الدليل على ذلك أيضان قوؿ المالطفى 

بهم إلى اهلل تدغدغ قلب من؟ن قلب من فاض قلبو فأحبهم إلى اهلل أنفعهم لعيالون ىذه الكلمةهلل أح
حبان هللن تدغدغ قلب من ىيمنت مشاعر التقول عليون تدغدغ قلب من ىيمن الوازع الديني عليو 
كمن ثم فهو يسعى جاىدان ليتقرب إلى اهلل بمزيد من الحب ينالو من اهلل كمن ثم بمزيد من الحب 

عياؿ اهلل فأحبهم إلى اهلل أنفعهم لعيالو. لعل فينا من  يكرمو بو اهلل سبحانو كتعالىن الخلع كلهم
يقوؿ كإنا لنحمد اهلل عز كجل أننا نتمتع بالوازع الدينين لعل ىذا الذم يقوؿ ىذا الكبلـ يتالور 
أف الوازع الديني يتؤلأل من خبلؿ شعارات ترتفعن لعل ىذا الذم يقوؿ ىذا الكبلـ يخيل إليو أف 

صوات مفخمة تتلوا كتاب اهلل عز كجل في الرائي أك اإلذاعات أك الوازع الديني ينبثع من أ
الحفبلتن ال يا عباد اهللن الوازع الديني ينبثع من الداخل كال يأتي إلى اإلنساف كال يتسرب إليو 
من الخارجن الوازع الديني شعور مهيمن ينبثع من داخل القلب ثم إنو يتجلى على ظاىر اإلنساف 

 ذا ىو الوازع الدينين ثم إف لهذا الوازع الديني  ثاران كنتائج ذكرىا المالطفى سلوكان كالتزامانن ى
عندما قرف ىذه ااثار كالنتائج بتقول اهلل عز كجلهلل المسلم أخو المسلم ال يظلمون ال يخذلون ال 
يحقرهن كل المسلم على المسلم حراـن دمو كعرضو كمالون أين ىم المسلموف الذين ينتالركف 

كىا ىم أكالء يىٍستىًحرُّ بهم القتل صباح مساء؟ أين ىم المسلموف ينتالركف إلخوانهم إلخوانهم 
ـي على رؤكسهم كتتحوؿ ما بين عشية كأخرل  كيدافعوف عنهم كىا ىي ذم بيوتهم تيٍستػىلىب كتػيهىد 
 إلى قبور؟ أين ىو االنتالار لؤلخوة اإلسبلمية بل اإلنسانية كىا نحن نرل في مواسم الفرحةن ننظر
فنجد أكلئك الناس يجتركف ااالـ الممضةن يجتركف الشقاء الذم يجعلهم بين ماًضغىٌي الموت 
كالحياةن الوازع الديني! ليس ىنالك كازع ديني تتمتع بو مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية كما قد 

نقبلن عن كتاب يخيل إلينا أف نتالور كلكن تعالوا يا عباد اهلل لكي نزداد يقينان بهذا الذم أقولو لكم 
اهلل عز كجلن تعالوا نضع صورة اإليجاب أماـ السلب كنضع الطرد أماـ العكس كنضع الداء أماـ 
الدكاء لكي نقارف كلكي يتبين لنا مزيده من البرىاف عن طريع الضدن كبضدىا تتميز األشياء كما 
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يتمتعوف بالوازع الدينين قالوا. إف الناس الذين يمسكوف اليـو بزماـ الحكم في تركيا ىم من الذين 
يتمتعوف بو تربيةن إيمانية منذ نعومة أظفارىمن كقد شاء اهلل عز كجل أف أكوف كاحدان ممن يعلم ىذه 

الحقيقة ال اليـو بل قبل اليـو أيضانن كرحم اهلل ذلك المرشد الرباني الذم أنبتهم ىذا النبات 
ث عنون إف ىذا الوازع الديني يجعلهم الحسن كالذم بث بين جوانحهم الوازع الديني الذم نتحد

ينظركف إلى شامنا ىذه على أنها أرضه مقدسة كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن 
يقفوف من ىذه األرض كقفة تبرؾن كقفة تقديسن أجلن ما الذم يجعلهم ينظركف إلى شامنا ىذه 

و الذم يجعلهم يمدكف يد الود كالتآلف ىذه النظرة؟ الوازع الديني كمن ثم فلف الوازع الديني ى
إلى شامنا كأىلو كالقائمين بشؤكنون ىذا الوازع الدين ىو الذم يجعلهم يمدكف جسور التعاكف 
بكل معنى الكلمةن يمدكف جسور تبادؿ المنافعن إف الدافع إلى ذلك يا عباد اهلل استراتيجية 

يمرن عىًلمى ذلك من عىًلم كجهلو من جهلن نعم إيمانية ثابتة مستقرة كليس تكتيكان سياسيان مرحليان 
إف ألسنتهم قد ال تتقن النطع بلغة القر ف كلكن فلنعلم أف سلطاف القر ف كلغتو يهيمن على 

مجامع نفوسهمن يهيمن على قلوبهمن كإنك لتنظر إلى أحدىم كىو يتلو القر ف أك يالغي إليو كإذا 
جل. عباد اهلل ما ضر ٍت عجمة اللساف إذا كانت بدموع عينيو تترجم معاني ما يسمع أك يقرأن أ

عركبة القلب يترجمها سلطاف القر ف المهيمن على النفوسن كماذا تفيد عركبة اللساف إذا كاف 
القلب يعاني من عجمة الفهم كالخضوع لكتاب اهلل كسلطانو! ىذه الحقيقة تضعنا أماـ برىاف  خر 

لبي نعاني منو في مجتمعاتنا كااخر إيجابي رأيتموه على ىذا الذم أقولو لكمن دليبلف أحدىما س
باألمس كلسوؼ تركف مزيدان من دالئلو قريبانن فهل لنا يا عباد اهلل أف نقطف ثمرة ىذه الحقيقةن 

ىل لنا أف نوقظ إخواننا في مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية كفي مقدمتهم قادة ىذه األمة أف يعودكا 
ني بين جوانحهم! يا أيها الناس إف سلطاف اإلسبلـ ال يمكن أف فيتحسسوا مكاف الوازع الدي

يتمثل إال بشيء كاحد ال ثاني لو ىو ىذا الوازع الديني الذم يهيمن على القلب فلف لم يوجد ىذا 
الوازع الديني فاأللسنة التي تنطع بالفلسفات المختلفة ال قيمة لها كالشعارات التي ترتفع كتتؤلأل 

الشماؿ ال معنى لها. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكرمنا باالعتزاز بهذا الدين ذات اليمين كذات 
الذم شر فػىنىا اهلل عز كجل بو كأسألو سبحانو أف يغرس بين جوان  أفراد ىذه األمة الوازع الديني 
حتى يتآلف أفرادىا كحتى يعطف الناس بعضهم على بعضن حتى يعطف الذين يتفيؤكف ظبلؿ 

ن كالطمأنينة على إخوانهم الذين يػيقىتػ ليوف كتيٍسفىكي دماؤىم كتدكر رحى الموت عليهم. الرخاء كاألم
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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َٕب أٔفَٕب ف١ٗ ثؤ٠ل٠ٕب َْ  اٌَغٓ اٌنٞ َؽجَ

 

 

لحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك ا
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لقد  ف لنا أف نتجاكز الالور كالمشاىد المختلفة للظلم كالعدكاف التي تفد إلى عالمنا اإلسبلمي 
لجهات من شرؽ العالم كغربون  ف لنا أف نتجاكز ىذه الالور كالمشاىد إلى ما كراءىا من كل ا

كأف نقف على اليد التي تحرؾ كأف نقف على سلطاف الربوبية المهيمن على كل ما نراه من ىذه 
المظاىر العدكانية التي تفد إلينا من كل الجهات. أما كقفتم أماـ قرارات اهلل عز كجلن أما كقفتم 

كلوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعضو لفسدت األرض ”ة تأمل أماـ قوؿ اهلل سبحانو كتعالى مثبلنهلل كقف
قل ىو القادر على ”ن ألم تقفوا كقفة تأمل أماـ قولو عز كجلهلل “كلكن اهلل ذك فضل على العالمين

أف يبعث عليكم عذابان من فوقكم أك من تحت أرجلكم أك يلبسكم شيعان كيذيع بعضكم بأس 
عض انظر كيف نالرؼ اايات لعلهم يفقهوفن ككذب بو قومك كىو الحعن قل لستم عليكم ب

ن من ىو الذم يرسل العذاب إلى من يشاء من فوقهم كمن “بوكيلن لكل نبأ مستقر كسوؼ تعلموف
الذم يفجر أسباب العذاب من تحت أقدامهم كمن الذم يلبس بعض الناس شيعان بأس بعض؟ إنو 

 سبحانو كتعالى كلكن هلل جنودان كال يعلم جنود ربك إال ىون إنها أصداء ألعمالنا اهللن إنها يد اهلل
كإنها مفرزات كنتائج للفساد المتوضع في حياتنان كىل أحدثكم عن أنواع الفساد المستشرم في 

عالمنا العربي كاإلسبلمي الذم تحتضنو شعوب ىذا العالم اإلسبلمي كيتبناه كثيره من قياداتو؟ 
يضيع عن ذلك يا عباد اهلل. المهم أف نعلم أف ىذه الالور كالمظاىر التي نراىا إف ىي إال الوقت 

نتائج قانوف يعامل اهلل عز كجل بو عباده كلن تجد لسنة تبديبل كال تحويبل يا عباد اهلل. إسرائيل 
لى عبادو التي جعل اهلل عز كجل منها كاحدان من الًعالين ًعالي الظلمن ًعالي العدكاف التي تنهاؿ ع
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مظلومين بائسين في مجتمعاتنان إسرائيل ىذه خاضعة لهذا القانوفن كفي يوـو من األياـ مرت 
كقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدف في ”بالمحنة التي نمر بهان ألم تقرؤكا قولو عز كجلهلل 

نا أكلي بأسو شديد األرض مرتين كلتعلن علوان كبيران فلذا جاء كعد أكالىما بعثنا عليكم عبادان ل
ن فساده أكغل فيو أكلئك الناس في ذلك العالر يشبو “فجاسوا خبلؿ الديار ككاف كعدان مفعوالن 

الفساد الذم أكغل فيو كثير من المسلمين في عالمنا العربي كاإلسبلمي اليـو فأرسل اهلل عز كجل 
م يقل البارم سبحانو كتعالىهلل إليهم ًعالي التأديب متمثلة في أناسو حل ٍت أمريكا اليـو محلهمن أل

فلذا جاء كعد أكالىما بعثنا عليكم عبادان لنا أكلي بأسو شديد فجاسوا خبلؿ الديار ككاف كعدان ”
ن أعود فأقوؿهلل  ف لنا يا عباد اهلل أف نطلع أنفسنا من السجن الذم حىبىٍسنىا أنفسنا فيو “مفعوالن 

ان إلينا من ىنا أك ىناؾن كأف ظلمان ينح  علينا بأيدينان سجن ىذا التالور أف عدكانان يستشرم قادم
 تيان من خط و راميةو عدكانية تتجو إلى عالمنا العربي كاإلسبلمين أجل إنها صور كإنها مظاىر 

لجنود كلكن تجاكزكا الجنود إلى القيادةن تجاكزكا ىذه الظواىر إلى اليد التي تحرؾن إنها يد اهلل 
تبدؿن ىل فعلنا ما نستأىل بو ىذا العدكاف؟ نعم يا عباد اهللن إف كإنو القانوف الرباني الذم ال ي

المسلمين اليـو كما تعلموف يناىزكف المليار كنالف المليارن إنهم من الكثرة بمكاف كلكنهم كما 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم غثاءه كغثاء السيلن مظهر كبير لكنو فارغ عن 

ن أفي شكو أنتم من أف المسلمين أك الفة التي كصفنا بها رسوؿ اهلل المضموفن ما أدؽ ىذه ال
جيل المسلمينن شعوبان كقياداتو أك كثيران من قياداتهم قد تحولوا إلى غثاء إذان تعالوا أىجيٍب بكم 
كأجوؿ في شوارع المسلمينن في منتدياتهمن في أماكن أسمارىم كحاناتهمن تعالوا أطلعكم على 

ت من مخافة اهللن التي فرغت من ىيمنة سلطاف اهلل سبحانو كتعالى عليها القلوب التي فرغ
كتسرب إليها في مكاف ذلك سلطاف أكلئك الذين يعادكف اهلل كمن ثم يعادكف عباد اهلل عز كجلن 
أصب  السلطاف الذم يهيمن على قلوب كثيرو من الناس المسلمين في مشارؽ األرض كمغاربها 

سلطاف الذم يهيمن على قلوبهم سلطاف ىؤالء المعتدينن سلطاف ىؤالء شعوبان كقيادات أصب  ال
الذين يرفعوف شعارات العدكاف كالحقد كالظلم لهذه األمةن أأقف بكم على القلوب التي فرغت 
من  خر معنى من معاني الرحمة بعباد اهللن بل فرغت من  خر قطرة من قطرات الرحمة بأخوتهم 

عن الذين يعيشوف بعيدان عنهمن أال تبلحظوف كيف أف ىذه القسوة قد الذين ىم إلى جانبهم فضبلن 
حل ت في قلوب كثيرو منهمن كال أقوؿ في قلوب الكلن في قلوب كثيرو منهم حتى أصبحوا يضنوف 
باللقمة تمر بهم إلى أكلئك المظلومين ليتبلغوا بها في طريع ىبلكهمن أصبحوا يضنوف بالجرعة من 
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الدكاء يمر إلى أكلئك البائسينن أكلئك الذين تنح  عليهم سياط الظلم الشراب كالقاركرة من 
كالعدكافن أكلئك الذين يستحر بهم القتل ظلمان كعدكانانن يضنوف بالجرعة من الشرابن باللقمة من 

الطعاـن بشيءو من الدكاء يمر بهم إلى أكلئك الناس ألف القسوة إلخوانهم حل ت محل الرحمة 
داؽ قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمهلل كلكنكم غثاء كغثاء بهمن أليس ىذا مال

السيلن إنو خطاب لنا كليس خطابان ألصحابو رضواف اهلل تعالى عليهمن أجل لقد عدنا فعبلن 
كأصبحنا غثاء كغثاء السيل. كبعد فما الفائدة من كصف ىذا الذم أقولو لكم كلعلو ال يبعث في 

ة الببلءن ال يا عباد اهللن إف األمل فيما إذا عرفنا ىذه الحقيقة كاخترقنا النفوس إال األسى كمرار 
صور المآسي التي تطوؼ بنا ككقفنا على اليد التي تحرؾ ككقفنا على سنن اهلل سبحانو كتعالىن 

قادةن كشعوبان مشاعر اإليماف باهلل مرةن  المأموؿ أف تستيقظ بين جوانحنا بل بين جوان  أمة محمد 
ن دكافع العودة بيعة جديدةو مع اهلل سبحانو كتعالىن إف أمبلن عظيمان يراكدني كيطوؼ بنفسي أف ثانية

يقظة إسبلمية قريبة ربما بل أرجو أف تسرم إلى قلوب عامة المسلمين في عالمنا العربي 
كاإلسبلمي متمثبلن في قادتو كشعوبون المأموؿن كىو أمل يراكدني أف تستيقظ ىذه الحقيقة بين 

وانحنا كجوانحهم جميعان فتمتد إليهم األيادم مرة إلى سلطاف اهلل يبايعونو من جديد كينتالركف ج
ألحكامو كشرعتو كنظامو كمنهجو من جديدن أجل. األمل يراكدني كىو قريب بلذف اهلل عز كجل 

أف قادة المسلمين سيعودكف فيشعركف بثقل المهمة القدسية التي أنيطت بأعناقهم كلسوؼ 
أنهم أحفاد أك خلفاء أكلئك القادة الذين قضوا نحبهم بعد أف أدكا رسالة اهلل في أعناقهم يجدكف 

كلسوؼ يسيركف مسيرتهمن لسوؼ يقفوف على حياة نور الدين محمود زنكي ىذا الذم يجثم إلى 
مقربةو منا يا عباد اهللن ىذا الذم فت  ما بين خمسين كستين حالنان من حالوف الفرنجة كأخضعهم 

اف اهلل سبحانو كتعالى كحكمون إنني أتالور أنهم يقفوف في الطريع ذاتو الذم ساركا فيو من لسلط
قبلهمن إنهم يشعركف بالمجد بل بالشرؼ العظيم الذم بوأىم اهلل إياه إذ سيرىم في الطريع ذاتون 
كما أظنهم إال أنهم سيسيركف مسيرة أكلئك الناسن سيقفوف على الجهاد األقدس الذم قاـ بو 
صبلح الدين الذم يرقد على مقربة منا ككيف أل ف جندان يقف في كجو العدكاف الالليبي من 

طبلب الشريعة في مختلف المعاىد التي أسسها كغرسها في سفوح قاسيوف ىنا كفي ربا القاىرة 
ىناؾن جمعهم من ىنا كىناؾ كأل ف منهم جيشان يعتز برسالة اهلل كيعتز بالهوية التي يمتعوف بهان 
ـى بين يدم  استفت  باب النالر بيدو مرتجفةو من االلتجاء إلى اهللن من التذلل على أعتاب اهلل كقد 
التجائو ىذا قربانان إلى اهلل ىؤالء الجنود التي كانت مشاعرىم تنبض بتوحيد اهلل ككانت جباىهم 
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جة الفت  اإلسبلمي تعلوىا معالم السجود لموالنا كخالقنا عز كجلن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتي
األغرن كانت النتيجة أف طه رى اهلل سبحانو كتعالى أرضو المقدسة من فلوؿ الالليبيةن ما أشبو الليلة 
بالبارحة يا عباد اهلل. نعم إف أمبلن كبيران يراكدنين سيعود قادة المسلمين كستعود الشعوب اإلسبلمية 

القائلهلل الخير في  كفي أمتي إلى يـو القيامةن أقوؿ قولي  لتجدد ذلك العهدن كصدؽ رسوؿ اهلل 
 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ؽم١مخ اٌّٛد

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

تعالوا أحدثكم اليـو عن حقيقة طالما تأفف منها كثيره من الناسن طالما اشمأز من الحديث عنها  
الحقيقة  كثير من الناس أال كىي حقيقة الموتن كيا عجبان ألناس يشمئزكف من الحديث عن ىذه

ىو القائلهلل أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ  كيتأففوف كيفركف منها كىم يعلموف أف رسولهم 
ن أم من الطاعاتن  الجماعات فلنو ما ذيًكرى في كثيرون أم من المعاصين إال قل لىو كما ذيًكرى في قليلو

من ذكره كفت  ملف الحديث إال كث ره. يا عجبان ألناس يشمئزكف من الحديث عن الموت كيتأففوف 
عنو كقد أكد البياف اإللهي لئلنساف أنو على موعدو مع ىذه الحقيقة لن يستطيع شركدان كال فراران 

ن أليس ىو الذم “كل نفس ذائقة الموت كإنما توفوف أجوركم يـو القيامة”منهان أليس ىو القائلهلل 
ن أليس ىو الذم “نتم في بركجو مشيدةأينما تكونوا يدركم الموت كلو ك”أكد ىذه الحقيقة فقاؿهلل 

ن أليس ىو الذم “قل إف الموت الذم تفركف منو فلنو مبلقيكم”زاد ىذه الحقيقة تأكيدان فقاؿهلل 
عباد اهلل إف تذكر الموت مع “. إنك ميت كإنهم ميتوف”زاد األمر تأكيدان كتبيانان إذ قاؿ لرسولوهلل 

فر البغين كإف تذكر الموت مع معرفة حقيقتو ىو الذم معرفة حقيقتو كما كراءه ىو الذم يػيقىلٍّمي أظا
يحطم أنياب الظلم كالعدكاف كىو الذم يجتث الفساد بأنواعو من المجتمع. الموت يا عباد اهلل 
جعلو اهلل عز كجل كابحان ليستعين بو اإلنساف في منػزلقات الشهوات كاألىواء كالرعونات التي 

من ىذه المنػزلقاتن منػزلقات الرعوناتن الشهواتن األىواء يجد نفسو سائران إليهان كلنا نعاني 
الجانحةن البد لئلنساف لكي يتغلب على ىذه الرعونات بعقبلنيتو من كاب ن فما ىو الكاب  الذم 

يحمي اإلنساف من ىذه المنػزلقات؟ إنو الموت يا عباد اهلل. أال تركف إلى العربة التي يقودىا 
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الذم يبدأ كلكن التنبو إلى الكاب  يكوف أسبع من ىذه البداءةن البد صاحبهان نعم إف اإلقبلع ىو 
لهذا اإلنساف قبل أف يقلع بعربتو أف يتبين الكاب  كأف يتبين مدل أدائو لوظيفتون فالكاب  في 

ـه على عوامل اإلقبلع كإف كانت عوامل اإلقبلع ىي السابقة من حيث ما نرلن من  األىمية ميقىد 
ـى البياف اإللهي الموت على الحياة عندما خاطبنا فقاؿهلل أجل ىذه الحقيقة  تبارؾ الذم بيده ”قد 

ن كثيران ما “الملك كىو على كل شيء قديرن الذم خلع الموت كالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمبلن 
سأؿ أناسه لماذا قد ـ البياف اإللهي الموت كالحياة قبلها؟ الجواب ىو ىذان ألف اإلنساف ينبغي أف 

بين الكاب  كأف يتبين أىميتو كأف يدرؾ ضركرة التعامل معو قبل أف يػيٍقًلعى في المسير. تعالوا إذان يست
بنا نتأمل في ىذا الذم يفر منو كثيره من الناس كال فرار منون تعالوا نتأمل في حقيقة الموت التي 

ي الناس من قد قضى بها اهلل سبحانو كتعالى على اإلنساف. ىل الموت ماليبة يا عباد اهلل؟ ف
ٍيًت كإنما ىو ماليبة ألقاربو كأحبابو  يخطئوف فيتالوركف أف الموت ماليبةن الموت ليس ماليبة للمى

كذكم رحمون ماليبتهم تتمثل في االستيحاش من غياب قريبهمن حبيبهم الذم غاب عنهمن 
و فهو الذم الماليبة تتمثل في حنين األقارب كاألحباب إلى ىذا الذم غاب عنهمن أما المىٍيتي ذاتي 

يضع في حقيقة الموت معناه عندما كاف حيانن أم أف اإلنساف المقبل على الموت يملك أف يضع 
في الموت معنى العرس إف شاء كيملك أف يضع في الموت معنى الماليبة الفادحة التي ال توجد 

ينبغي ماليبة أفدح منها إف شاءن فاإلنساف الحي ىو الذم يضع في الموت حقيقتو كمن ثم فما 
أف نتالور بلطبلؽ الكبلـ أف الموت ماليبة. متى يكوف الموت ماليبة للحي؟ عندما يسير ىذا 

اإلنساف في فجاج الحياة كقد عرؼ خالقو كصانعو كمواله كاصطبغ بحقيقة العبودية لهذا اإللو ثم 
ال أصغى إلى أكامره ككصاياه فنفذ ىا كما طلبن سار في فجاج الحياة يمسك بموازين العدؿن 

يظلمن ال يبغين ال يعتو كال يستكبرن سار في فجاج الحياة كىو يغرس في جنباتها أسباب الالبلح 
كعوامل الحب كالود كعوامل صلة القربىن ال أقوؿ بين األقارب فق  بل بين أفراد الرحم اإلنساني 

ال  أجمعن ىذا اإلنساف الذم يتسامى على البغين يتسامى على العدكافن يتسامى على الغشن
يخدع إخوانو في اإلنسانيةن ال يغشهم في معاملة أيان كاف نوعهان ال يفسد في األرض بعد أف 

كال تفسدكا في األرض ”أصلحها اهلل عز كجل كسل مها اهلل لعباده صالحةن نف ذ قوؿ اهلل عز كجلهلل 
“ حب الفرحينال تفرح إف اهلل ال ي”ن أصغى إلى بياف اهلل سبحانو كتعالى القائلهلل “بعد إصبلحها

أقبل إلى “ كابتغ فيما  تاؾ اهلل الدار ااخرة كال تنس ناليبك من الدنيا”فقاؿ سمعان كطاعةن يا رب 
قاؿ نعم يا رب عاىدتك أال أفسدن “ كال تبغ الفساد في األرض”اهلل قائبلن سمعان كطاعةن يا رب 
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زلتو لعبادؾ في األرضن لن عاىدتك أال أبغي كال أظلمن عاىدتك أف أمسك بميزاف العدالة الذم أن
أسير بين الناس إال محتكمان إلى ىذا الميزاف. ىذا اإلنساف يا عباد اهلل سيقبل الموت إليو عرسانن 

أجلن علم ذلك من علم كجهلو من جهل. أما اإلنساف الذم أعرض عن ىويتون أعرض عن 
فطغى كبغيى كاستكبر  مملوكيتو هلل سبحانو كتعالىن أما اإلنساف الذم استجاب لرعونات نفسو

كأخذ يفسد في األرض كيٍبًدؿي إصبلح اهلل لها فسادان كأخذ يغش كيخدع كيستلب الحقوؽ إف 
بالورة بارزة أك بالورة خفية كسار على ىذا النحو فلسوؼ يستقبل الموت ماليبة كأم ماليبةن 

اهلل صلى اهلل كعندما يدخل عليو ملك الموت يتبين ذلك تمامانن كانظركا في ىذا إلى قوؿ رسوؿ 
عليو كعلى  لو كسلمهلل من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءهن قالت 
عائشةهلل أىو الموت يا رسوؿ اهلل فكلنا يكره الموت قاؿهلل ليس ذاؾ كلكن المؤمنن أم المؤمن 

لم يكن شيءه أمامو أحب إليو الالال  الذم كصٍفتيو لكم اافن إذا دنا إليو الموت بيشٍّرى بلقاء ربو ف
من الموت كأما الكافر أم الطاغي كالباغي كالمفسد في األرض فلذا دنا منو الموت بيشٍّرى بمقت 
اهلل كسخطو فلم يكن شيءه كأبغضى كأخوؼى إليو من الموتن ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها عباد 

ني سلمة بن دينار للخليفة سليماف بن اهلل. كانظركا إلى ىذا الكبلـ الذم قالو ذلك العالم الربا
عبد الملك كقد جاء يزكرهن جلس إليو كما يجلس المريد بين يدم شيخون نعم ىو خليفة جلس 

بين يدم سلمة بن دينار كما يجلس المريد بين يدم شيخون قاؿ لوهلل يا أبا حاـز لماذا نكره 
تنتقلوا من دار عمارو إلى دار الموتن قاؿهلل ألنكم عمرتم دنياكم كخرىبٍتم  خرتكم فكرىتم أف 

خرابن سكت ثم قاؿهلل ليت شعرم كيف القدـك غدان على اهلل؟ قاؿ لوهلل أما المحسن فكالغائب 
يقدـ على أىلون كأما المسيء فكالعبد اابعن أم الهاربن يقدـ على موالهن استعبر سليماف بن 

أف تجعل من الموت الذم أنت  عبد الملك باكيان. إذان ىذا ىو الموت يا عباد اهلل. أنت تستطيع
مقبل إليو عرسان كأم عرس كتستطيع أف تجعل من الموت الذم أنت مقبل إليو ماليبةن تنسيك 
لذائذ الدنيان تنسيك كل ليالي لهوؾ كفرحك كشؤكنكن فيا عجبان لمن يل  على أف يجعل من 

ل إليو عرسان. الموت الذم ىو مقبل إليو ماليبة كىو يملك أف يجعل من الموت الذم ىو مقب
عباد اهلل لماذا ال نتعامل مع عقولنا كقد متعنا اهلل عز كجل بالعقلن نحن في ىذه الدنيا نشبو أحد 
رجلين في المثل التالين رجل استأجر داران إلى عشر سنوات كلو داره خربة على مقربة من ىذه التي 

لى ىذه الدار كقد رأل فيها استأجرىان أما الفريع األكؿ من الناس فعندما دخل الواحد منو إ
أسباب المتع كعوامل رغد العيش كرأل فيها كل ما ىو بازخه من الفرش كاألثاث كنحو ذلك أنساه 
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ذلك كلو خربتو التي ىي على مقربة منو فلم يتعدىا بالترميم كأسكرتو الدار التي استأجرىا كظل 
مر ٍت السنوات العشر أقبل إليو  يتقلب في نعيم تلك الدار التي سيرحل عنها عما قليل حتى إذا

صاحب الدار كقاؿ لقد انتهت مدة اإليجار فاخرجن صحا في تلك الساعة ىذا اإلنساف من سكر 
نعيمو كنظر إلى الدار الخربة التي ىي على مقربة منو فقالت لو بلساف حالها أنا  سف لست مهيأةن 

ر ىذه الدار كتقلبن نعمن في نعيمها لكن خرج إلى العراءن أما ااخر الذم استعمل عقلو استأج
كتمتع برغد العيش فيها لكنو كاف يتعهد داره الخربة كل يـو ساعةن أك ساعتين يالل  منها ما فسد 
كيرمم منها ما اعوج كيجددىا جهد استطاعتو حتى إذا مر ٍت السنوات العشر كجاء ميقات خركجو 

نها نظرت إليو الدار ككأنها عركس مٍجليو ة من ىذه الدار كجاءه صاحب الدار يطلب منو الخركج م
تقوؿ لو مرحبان بك لقد تهيأت لكن تهيأت لك ألنك أعطيتني من حياتك حقانن ألنك كنت تتعامل 
مع الدنيا من خبلؿ كفتي ميزاف كفة الحياة التي تعيشها ككفة الحياة التي أنت مقبل إليها. عباد 

كصلت إلينا اللوثة منهمن ليس عدمانن الموت مرحلة اهلل الموت ليس كما يتالور الغربيوفن كقد 
ثالثة من مراحل أربعة للحياةن احفظوىا كأنا أقوؿ بلساف العلم كلست أقوؿ بلساف الخرافة التي 
يعيش كثيره من الناس في عششها؛ المرحلة األكلى ىي حياة األجنةن ىي حياة الجنين في عالم 

الدنيا التي نتقلب في فجاجهان أما المرحلة الثالثة فهي الرحمن المرحلة الثانية ىي ىذه الحياة 
الحياة البرزخية التي نحن على موعدو معهان كأما المرحلة الرابعة فهي الحياة األخيرة التي نحن 
على موعدو معهان كلتعلموا أف كل مرحلة من ىذه المراحل األربع أكسع كأقول من المرحلة التي 

ية التي نحن على موعدو معها من خبلؿ بوابة الموت أقول كأكسع من قبلهان فمرحلة الحياة البرزخ
ىذه الحياة التي نتقلب فيهان يتهيأ فيها اإلنساف للنعيم إف كاف أىبلن للنعيم كيتأىل اإلنساف فيها 

 للعذاب إف كاف مؤىبلن للعذابن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 رلَٚ إٌؼُثبٌؾت ٚاٌشىو 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد  
كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 

كصفيو على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إلى إنساف يعاني من ظمأ يلتفت يمنة كيسرة فبل يجد جرعة ماءو يركم بها ظمأه  أرأيتم
كيفتش في أنحاء داره كزكاياىا عن قطرة ماءو أك جرعة شراب فبل يعثر على شيءو مما يبحث عنو 
ه كفيما ىو كذلك إذ طلع عليو إنساف أقبل  كاستمر بو الحاؿ كذلك حتى كاد الظمأ أف يػيقىطٍّعى كبدى

ةو إنسانيةو عارمة إليو كمدت يده إليو بكأسو تشف عن ماءو عذبو فراتن أخذ الكأس كشربها في لهف
كشعر بالرم بعد الظمأ المحرؽ كشعر بلذة ىذه النعمة بعد أف كاف محركمان منهان ىل من ريب في 
 أف ىذا اإلنساف الذم عانى من ظمئو ما عانا سيتوىج قلبو بالحب لهذا الذم أنجده بالشراب بعد
أف أحرؽ الظمأ قلبو؟ ما أظن أف فينا من يرتاب في ىذه الحقيقة فكيف إذا أجرل ىذا اإلنساف 
الكريم المتلهفن كيف إذا أجرل لو في داره جدكالن من الماء العذب الفرات يسرم في أنحائهان 
و يشرب من ماءه كلما ظمئ كيغتسل بالماء كلما احتاج إلى ذلك كيغسل ما اتسخ من ثيابو كأدكات
كيتمتع برؤية الماء العذب الفرات يسرم في أنحاء دارهن ىل من شك في أف ىذا اإلنساف الذم  

كجعلنا ”كاف قلبو يحترؽ ظمأن سيفيض ااف بالحب لهذا الذم أنجده بالماءن كجل  اإللو القائلهلل 
ن ىذه حقيقة ال يرتاب فيها أحد يا عباد اهلل فكيف إذا كاف ىذا ال“. من الماء كل شيء حي متكـر

إذا كاف ىذا المعطي الرحمن ال يجود على أسرة بماءو في جدكؿ كإنما يجود على اإلنسانية كلهان 
كىو ”يجود على عباد اهلل أجمعن يغيثهم من بعد ما قنطوا أك كادكا أف يقنيطيوان كجل اإللو القائلهلل 

قفوا بنا أماـ “ ر رحمتوينش”ن “الذم ينػزؿ الغيث من بعد ما قنطوا كينشر رحمتو كىو الولي الحميد
ن ينشرىا بين الناس جميعانن ينشرىا بين فئاتهم على اختبلفهان على “كينشر رحمتو”ىذه الكلمة 
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اختبلؼ المذاىبن على اختبلؼ النعمن ينشر رحمتو بين الطائعين كبين العالاةن مائدتو عامرة 
ا المتكـر المتفضل ن ىل من شك في أف اإلنساف الذم يرل ىذ“ينشر رحمتو”أبوابها مفتحة 

الذم يركم عباده من ظمأ كيكرمهم بعد يأس كينػزؿ عليهم من بركات سمائو كيفجر لهم من ينابيع 
أرضو كيجعل األرض ممرعة بالخضرة كالرياحين كالنعم لئلنساف كألنعامو ىل من شكٍّ في أف قلب 

يتلقى ىذه المكرمة  اإلنساف البد أف يتوجو إلى ىذا المعطي بالحبن ىل من ريب في أف الذم 
كلها ىل من ريب في أف قلبو سيالب  كعاءن لحب ىذا المنعم المتفضل السيما كفضلو ال يفرؽ 

باألمس كاد “. كبلًّ نمد ىؤالء كىؤالء من عطاء ربك كما كاف عطاء ربك محظوران ”بين فئة كأخرل 
رٍّ الشتاء ثم نظرنا أف يطوؼ اليأس بالقلوب إذ رأينا األياـ تتوالى كرائحة الاليف تعود إلى قػي 

فوجدنا أف اليأس تحوؿ إلى النقيض ككجدنا أف الكـر الرباني الحاني يقبل على عباده ليبطل اليأس 
الذم كاف يطوؼ بنفوسهم كيحيلو ال إلى أمل بل إلى بشارة متحققةن كانت األنهر جافة أك تكاد 

أياـ بردل يـو كاف ىذا النهر تكوف جافة كىا ىي اليـو فياضة ممرعةن كىا ىي اليـو تعيد ذكرل 
مضرب المثل للشاـ كأىلو كيـو كاف ىذا النهر عقدان يتألع في جيد الشاـن ىا نحن نرل الماضي  
كيف عاد كىا نحن نرل أف النعمة التي كادت أف تغرب أك تغيب لقد عادت فمن الذم أعادىا يا 

إلى بشارة! معاذ اهللن من ذا عباد اهلل؟ ىل من علم كرثو اإلنساف اعتالر السحب فتحوؿ اليأس 
الذم يقوؿ ىذان ىل من طبيعة عادت فاصطلحت مع عباد اهلل عز كجل! ىل من طبيعة شعرت 
بنبضات الرحمة للناس الذين يعانوف من ظمأن لؤلرض التي تعاني من جدبن لؤلنعاـ التي تبحث 

قوؿ التي متعكم اهلل عز في مراعيها عن عركؽ خضراء! ال يا عباد اهللن ال تحجبوا أنفسكم عن الع
فطرة اهلل ”كجل بها  ال تحجبوا كياناتكم عن الفطرة التي متعنا اهلل عز كجل بهان فطرة اإليماف 

ن إنو اهلل سبحانو كتعالى أكرمنا كأعطانا كرزقنان رزقنا من السماء الرزؽ “التي فطر الناس عليها
ى رزؽو يخضر بو كجو األرض ألوانان الذم سيتحوؿ إلى رزؽو يتفجر ينابيع من األرض كيتحوؿ إل

كأشكاالن كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالى فما الذم بقي يا عباد اهلل؟ بقي أف نكوف مثاالن لذلك الظمآف 
الذم توىج قلبو بالحب لمن أنجده بكأس من الماء البارد على ظمأن بقي أف نكوف مثاالن لذاؾ 

رب منو كلما ظمئ كيتمتع بمر ه ككاف يغتسل بو  الذم أيٍجًرمى جدكؿه من الماء في داره فكاف يش
كلما احتاج إلى ذلكن ينبغي أف تتوىج قلوبنا نحن من بابو أكلى لهذا الذم أكرمنا بالعطاءن رزقنا 
من السماءن كيف يكوف الشكر يا عباد اهلل؟ يكوف الشكر أكالن بأف تفيض قلوبنا حبان لهذا اإللون 

بحب ال يقدـ كال يؤخرن باألمس القريب أك البعيد أكرمنا اهلل أيضان اإليماف األعزؿ إذا لم يػيتػىو ٍج 
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بعد انقطاع لؤلمطار كبعد يأس كاد أف يسرم إلى القلوب أكرمنا اهلل بالماء النمير كبالثلوج الكثيرةن 
قلت كقاؿ غيرم أيضان ينبغي أال نبدؿ نعمة اهلل كفرانن ينبغي أف نتوب إلى اهلل فبل نبني أعشاش 

ت كالمعاصي على األنهر الفياضة بعطاء اهلل سبحانو كتعالىن كنظرنا فلم نجد االستجابة المحرما
أجل لم نجد استجابةن لماذا؟ أمن أجل أنهم غير مؤمنين باهلل؟ ال ىم مؤمنوف يا عباد اهللن ىؤالء 

الذين يستخدموف نعمة اهلل فيما يسخطو مؤمنوف باهلل لكنهم محركموف من حب ىذا اإللون 
يماف األعزؿ باهلل عز كجل أشبو ما يكوف بمالباح العربة التي تريد أف تقودىان ىو أمر ضركرم كاإل

يريك الطريع كما ىو معبدان أك معوجان نعم لكن المالباح ال يحرؾ السيارةن ال يمكن أف يقودىان 
ر اهلل إنما الذم يحرؾ العربة كقودىا كالوقود اإليماني الذم يوجو اإلنساف إلى االلتزاـ بأكام

كاالنتهاء عن نواىيو إنما ىو كقود الحبن ما أكثر المستشرقين الذين يؤمنوف باهلل كلربما يملكوف 
من األدلة على كجوده ككحدانيتو أكثر مما نملك كلكنهم ال ينقادكف ألكامره كإنما ينقادكف 

ة عن محبة ىذا لرعوناتهم كلرغائبهمن ما السبب؟ السبب أف إيمانهم عقلي أعزؿ أما قلوبهم ففارغ
اإللو الذم  منوا بو كمن ثم فلف قلوبهم فياضة بحب األغيارن بحب الشهوات كاألىواءن كىكذا 
باهلل عز كجل ال يقود صاحبو بدافع عقبلني مجرد إلى السلوؾ كلكن الحب عندما يػيتػىو جي باإليماف 

لحب ىو الذم يلين ىو الذم يقود إلى االلتزاـ بأكامر اهللن الحب ىو الذم يقرب البعيدن ا
الحديدن الحب ىو الذم يجعل األمر العسير يسيران كسهبلنن ككأني بكم تتساءلوف فكيف السبيل 
إلى أف نطهر أفئدتنا من حب األغيار كنمؤلىا بحب موالنا الذم يتفضل علينا بجبلئل النعم التي 

ب لمن قد ـ لو  ال تحالى؟ كيف السبيل إلى أف نكوف مثل ذلك الظمآف الذم توىج قلبو بالح
كأس الماء بعد أف كاف قلبو يحترؽ بنيراف الظمأ؟ السبيل إلى ذلك أيها اإلخوة سبيل مفتوح 

ميسرن اربطوا النعم بالمنعمن اربطوا النعم التي تهمي إليكم بالمتفضل الذم أرسلهان انظركا إلى 
اربطوا ىذه الرسائل  رسائل الحب التي تأتيكم من اهلل عز كجلن ال تحبسوا أنفسكم في أقطارىان

بمرسلهان أنت تتمتع بالعافية من فرقك إلى قدمكن أال تتساءؿ من الذم يمتعك بها؟ أنت تقبل 
في المساء إلى مضجعك كتتمدد لتستقبل نعمة الرقاد فمن الذم يقوؿ لك لبيك ىا ىي ذم نعمة 

الحياة بعد أف الرقاد تسرم في أكصالك من؟ كإذا أخذت حظك من الرقاد من الذم يعيد إليك 
طيًويىٍت عنك؟ من الذم إذا جلست إلى المائدة كىو فى لك ىذه األطعمة كقدـ لك منها المذاؽ 
الذم يفيدؾ؟ إف ىو إال سماء أمطرت كأرض أنبتت كأنعاـ سخرىا اهلل لك لحومان كألبانان؟ أال 

المرسل أال كىو اهلل عز تعشع ىذا اإللو عندما ترب  نعمو بون عندما ترب  الرسائل التي تأتيك منو ب
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كجل؟ ال يمكن لئلنساف كىو إنساف إال أف يحب المنعم المتفضل عليو فلذا اإلنساف ربو انقاد 
ألمرهن إذا أحب اإلنساف مواله عن طريع رب  نعمو بو ال يمكن أف يبني األعشاش المحرمة على 

يسخ  اهلل عن طريع النعم  المياه الغامرة التي يكرمنا اهلل عز كجل بهان ال يمكن أف يمارس ما
التي تأتي من عند اهلل سبحانو كتعالى. عباد اهلل؛ ىذه النعمة التي أسداىا اهلل عز كجل إلينان ىذه 
األنهار الفياضة بعد أف كانت ذكرل جافة ينبغي أف تستثير كوامن الحب لموالنا كخالقنان أال 

ٍت مشكبلتنا كلها كال تسألوني عن كيف فاعلموا أف ىذا الحب إذا تفجرت ينابيعو في قلوبنا حيل  
كال عن ىذه المشكبلت كلكن التاريخ الماضي ينبئكم عن ذلك كلو كيضع أمامكم الدليل على 

ذلك كلو يا عباد اهللن أصحاب رسوؿ اهلل نعم فاضت عقولهم باإليماف باهلل لكن الذم سيػ رىىم في 
ن جاءكا من بعد أصحاب رسوؿ اهلل كالذين طريع مرضاة اهلل إنما ىو الحبن السلف الالال  الذي

أدكا رسالة اإلسبلـ كما أمر اهلل فتحوا مغاليع الشرؽ كالغرب لم يفتحوىا بمجرد العقوؿ المؤمنة 
كلكنهم فتحوا ىذه المغاليع بالقلوب التي عشقت اهلل سبحانو كتعالىن ألسنا أحفاد أكلئك 

عوف بهان ألسنا عبيدان لذلك اإللو الذم يكرمنا  السلفن ألسنا نتمتع بهذه القلوب التي كانوا يتمت
كما أكرمهمن يعطينا كما أعطاىمن أال تبدلوا نعمة اهلل كفران فلنكم إف فعلتم ذلك تقلالت النعمة 

 مرة أخرل كلربما ابتلينا بالحرماف مرة ثانيةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ؽبػخ هللا ٚؽبػخ هٍٛي هللا

 

 

هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

من الحقائع البدىية التي ال تغيب عن فكر أم إنساف مسلم أف مبنى اإلسبلـ كأساسىوي إنما ىو 
على طاعة اهلل كطاعة رسولون كمن األمور البدىية التي ينبغي أال تغيب عن باؿ أم مسلم أف بين 

اعة رسوؿ طاعة اهلل كطاعة رسولو تبلزمان دائمان فبل تنفالل طاعة اهلل عن طاعة رسولو كال تنفالل ط
كأطيعوا اهلل كأطيعوا الرسوؿ كأكلي األمر ”اهلل عن طاعة اهلل سبحانو كتعالىن كصدؽ اهلل القائلهلل 

قل أطيعوا اهلل ”كصدؽ اهلل القائلهلل “ من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل”كصدؽ ربنا القائلهلل “ منكم
د بطاعة اهلل كرسولو؟ ليس ن كلكن فلنتساءؿ ما المرا“كالرسوؿ فلف تولوا فلف اهلل ال يحب الكافرين

المراد بطاعة اهلل كرسولو كما قد يتالور البعض أداء عبادات مألوفة معركفة كمحدكدة كالالبلة 
كالالياـ كالحج كنحو ذلك كإنما تتمثل طاعة اهلل كطاعة رسولو بالعمل الالال  الذم يكرر بياف 

كم يحذر اهلل سبحانو كتعالى منون اهلل عز كجل األمر بو كاالنتهاء عن الفساد كاإلفساد الذم كم ك 
فطاعة اهلل عز كجل تتمثل في كل عمل يالل  األمة اإلنسانية كاالبتعاد عن الفساد كاإلفساد بعد 

كال تفسدكا في األرض بعد ”أف أقامنا اهلل عز كجل على الالبلح في كل ما يتعلع بحياتنا كمعيشتنا 
ا يالل  اإلنسانية جمعاءن طاعة اهلل عز كجل ن كطاعة اهلل عز كجل تتمثل إذان في كل م“إصبلحها

تتمثل في أف ال يجعل التاجر من خداع الناس كمن غشهم في المعاملة كفي السلعة التي يتاجر بها 
أساسان كموردان لرزقون طاعة اهلل سبحانو كتعالى تتمثل في أف يكوف الطبيب أمينان على أركاح الناس 

حهم في سبيل جمع المزيد من الماؿن طاعة اهلل سبحانو فبل يتاجر بأجسادىم كال يتاجر بأركا
كتعالى تتمثل في أف يكوف المزارع أمينان على أقوات الناس فبل ييجىمٍّل مزركعاتو كأغذيتو التي 
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يقدمها للناس ال ييجىمٍّليها في أعينهم بالسمـو كالمبيدات المهلكة ليجعل من طعمها سببان لموتهم 
هلل سبحانو كتعالى تتمثل في أف يكوف أصحاب المطاعم أمناء على كأمراضهم كىبلكهمن طاعة ا

حياة الناس كعلى صحة كل كاحدو منهم فبل يقدموا لآلكلين عندىم األطعمة التي يترفعوف ىم عن 
أكلهان ال يقدموا لآلكلين في مطاعمهم اللحـو الفاسدةن األغذية المحرمةن طاعة اهلل سبحانو 

ـي للناس أال كىو كتعالى تتمثل في أف يكوف أ صحاب المواشي في البادية أمناء على أكؿ قوت يػيقىد 
السمنن ال يستقدموا أكياس الشحـو الحيوانية بعد قليل عندما يأتي موسم الربيع ليمزكجها بأغذية 

الناس ثم يقدموىا لهم سببان لؤلمراض كالهبلؾ من أجل أف يملؤكا جيوبهم بمزيد من الماؿن 
إف الذين  منوا كعملوا ”عباد اهلل! كلكم يعلم معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل أأزيدكم أمثلة يا 

كال تفسدكا في األرض ”ن تلك ىي الالالحاتن ككلكم يعلم معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل “الالالحات
ن كلكم يعلم ذلك كلكن ترل لماذا ال يستجيب ىؤالء الناس كىم مسلموف كفيهم “بعد إصبلحها

ياللوف كيؤدكف الاللوات في أكقاتها كيذىبوف حجاجان إلى بيت اهلل الكثير ممن يغشوف المساجد ك 
الحراـ كلكنهم ال ينقادكف لهذا الذم نقوؿن ال يالغوف السمع إلى االبتعاد عن الفساد كاإلفسادن 
ال يالغوف السمع إلى ىذا العمل الالال  الذم أمر اهلل عز كجل بون لو نظرنا إلى المجتمع كإلى 

جار كأطباء كمزارعين كأصحاب المواشي كغيرىم لوجدنا أف الجميع إال من القائمين بشؤكنو من ت
رحم ربك عاكفين على اإلفسادن عاكفين على تقديم أسباب الفساد كالهبلؾ كاألمراض الوبيلة 

إلخوانهم في اإلنسانية كفي اهلل سبحانو كتعالىن لماذا ال يالغوف السمع؟ الجواب أيها اإلخوة ما 
ن ىؤالء الناس اعتمدكا على شطرو كاحدو من قد قلتو لكم باألم س كالبد أف أعود فأكرره اليـو

اإليماف أال كىو ذلك الذم يستقر يقينان في العقل كافتقدكا الشطر الثاني أال كىو العاطفة التي 
ينبغي أف تهيمن على القلب المتمثلة في حب اهلل كحب رسولون المتمثلة في تعظيم اهلل كتعظيم 

ى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن ىؤالء مؤمنوف بعقولهم لكن قلوبهم فارغة عن محبة اهلل رسوؿ اهلل صل
عز كجلن كالقلب مر ة أيها اإلخوة ال يمكن أف يفرغ من انعكاس شيءو ما إليو بالحب كالتعظيم 
فلف فرغ القلب عن محبة اهلل البد أف تستبع إليو محبة الشهواتن محبة األىواءن محبة الماؿن 

لمناصبن البد أف تحتل القلب محبةي ىذه األشياء كمن ثم تكوف قيادة اإلنساف بيد ىذه محبة ا
الشهوات كاألىواء كال يستطيع اإليماف العقلي األعزؿ أف يقودىم على ما يرضي اهلل سبحانو 

كتعالىن ىذا ىو الداء يا عباد اهللن كقد حدثتكم باألمس عن الوسيلة التي ينبغي أف نتبعها لنحقع 
بة اهلل كمحبة رسولو بين جوانحنا من أجل أف تطرد محبةي اهلل محبةى األغيارن كأنا اليـو أؤكد لكم مح
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ىذا المعنى كأضيف إليو شيئان لم أقلو باألمس أال كىو محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو 
أكامر اهلل عن كسلمن من أحب اهلل البد أف يحب رسولون بينهما تبلـز ال ينفكن كنحن إنما نتبع 

طريع اإلصغاء إلى رسولون أكامر اهلل جاءتنا عن طريع كاحد كمن خبلؿ نافذةو ال ثاني لها أال كىي 
متمثبلن في أقوالون متمثبلن في أفعالون متمثبلن في أخبلقون كلذلك أمرنا بياف اهلل عز  رسوؿ اهلل 

يا ”اه كحبيبو كصدؽ اهلل القائلهلل كجل بتعظيم رسولون أمرنا ربنا سبحانو كتعالى باألدب مع مالطف
ال ”ن ما معنى “أيها الذين  منوا ال تقدموا بين يدم اهلل كرسولو كاتقوا اهلل إف اهلل سميع عليم

أم ال تسرعوا بالحكم في األمر قبل أف يحكم بو رسوؿ اهللن ال “ تقدموا بين يدم اهلل كرسولو
يا أيها الذين ”في ذلكن  ا قالو رسوؿ اهلل تسرعوا بالحديث عن أم شيءو ما قبل أف تالغوا إلى م

 منوا ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النبي كال تجهركا لو بالقوؿ كجهر بعضكم لبعض أف تحب  
ىكذا يأمركنا ربنا سبحانو كتعالى بأف نذىب في احتراـ حبيبو كتوقيره كتعظيمو كمحبتو “ أعمالكم

بل ينبغي أف نخفض أصواتنا عن صوت المالطفى إلى درجة أف ال نجهر بأصواتنا فوؽ صوتون ال 
ن الحديث موجو ألصحابو الذين كانوا يعايشونو كيجالسونو لكنو أمر لنا أيضان بتوقير المالطفى 

يا أيها الذين  منوا ”كبمحبتو كتعظيمو كاألدب معو كحسبكم أف ربنا عز كجل يأمرنا بالالبلة عليو 
بة اهلل عز كجل على القلب كىيمنت محبة رسوؿ اهلل إذا ىيمنت مح“. صلوا عليو كسلموا تسليما

على الفؤاد عن طريع دراسة سيرتو كالوقوؼ على معالم حياتو طردت محبةي اهلل كمحبةي رسولو  
محبةى الشهوات كاألغيار من القلب كىيمنت عندئذو ىذه المحبة الربانية التي تتمثل في فرعين 

ثم ال يمكن لئلنساف أف ينقاد لشهواتو التي تغلب حب محبة اهلل كرسولو ىيمنت على القلب كمن 
اهلل عليهان ال يمكن أف ينقاد ألىوائون الماؿ يضعو تحت قدميو في سبيل طاعة اهلل كطاعة رسولون 

التجارة يجعلها خاضعة في سبيل اهللن الطبيب يجعل طبو عبادة يتقرب بها إلى اهللن أصحاب 
ىذه قربى يتقربوف بها إلى اهلل ال بدافع اإليماف العقلي  األغذية كالمطاعم يجعلوف من أعمالهم

األعزؿ كإنما بدافع الحب هلل كرسولون يا عباد اهلل انظركا إلى سيرة المالطفى تجدكف أف اهلل عز 
كجل جهزه بالفات كأخبلؽ تجعل اإلنساف السوم في طبعو يعشقون أجلن لماذا؟ من أجل أف 

ر سبيل ابتاعون ييسر سبيل االنقياد ألكامره كصدؽ اهلل كمن ثم ييس ييسر ربنا سبيل محبتو 
ن صفة صاغ “فبما رحمة من اهلل لنت لهم كلو كنت فظان غليظ القلب النفضوا من حولك”القائلهلل 

رب العالمين نبيو المحبوب عليها من أجل ماذا؟ من أجل أف ييسر لنا أصحاب القلوب اإلنسانية 
كمن ثم يتيسر لنا سبيل االنقياد ألمره  سبيل محبة رسوؿ اهلل الطبيعية سبيل التعلع برسوؿ اهللن 
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كإتباع كصاياه التي أكصانا بهان ترل ىل سنتجو بقلوبنا إلى محبة اهلل كرسولو؟ ترل ىل نأمل من 
إخواننا في اإلنسانية الذين يتاجركف على حساب اإلفساد في المجتمعن على حساب أركاح 

من أجل أف يملؤكا صناديقهم المالية باألمواؿ المكدسة كغدان الناسن على حساب مالال  الناسن 
سيودعونها إلى غير لقاءن ترل ىل سيعالجوف أمراضهم ىذه؟ ىل سيطهركف قلوبهم من حب 

الشهوات كاألىواء كيغالبوف بها محبة اهلل عز كجل كرسولو؟ إذف سيالل  المجتمعن إذان ستختفي 
األحداث التي تقشعر لها األبداف من ألواف من الغش مظاىر الفساد كاإلفساد كإذان لن نسمع 

كألواف من الخداع كأنواع من اإلساءة لمالال  الناسن ألركاح الناسن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف 
 يجعل قلوبنا كقلوب إخواننا مليئة بحب اهلل كرسولو كأس

 

 العظيم. ألو عز كجل أف ييسر لنا جميعان سبل ذلكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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ًٌّ ال ٠زغيأ  اٌغٙبك و

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك ل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 . أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

قالوا إف المالائب إذا استشرت كح دت المشاعر كجمعت الشمل كقضت على أسباب الخبلؼ 
كصدؽ ما قالوان فلف مجتمعاتنا اإلسبلمية تعيش اليـو عالر المالائب المستشرية من جراء تسل  

ما البغي اإلسرائيلي قول البغي كالشر على حقوقها المادية كالمعنوية بل على كجودىا الحضارمن ك 
المهيمن على حقوؽ أمتنا اإلسبلمية جمعاء في فلسطين إال الكتلة السرطانية التي تنشر  المها 
كأكجاع مالائبها في مختلف بقاع مجتمعاتنا اإلسبلميةن كنحن نالغي إلى مشاعر الناس كىم 

ى ىدؼ كاحدو يعانوف من ىذه المالائب كيركف انتشارىا كاتساعها كإذا بمشاعرىم تتبلقى عل
فعبلنن كإذا بهم جميعان يرفعوف لواء الجهاد في سبيل اهلل سبحانو كتعالى على اختبلؼ مشاعرىم 
كعلى اختبلؼ مشاربهم كمذاىبهم كتوجهاتهم كىذا ىو مالداؽ ما قالواهلل إف المالائب توحد 

يل اهلل المشاعر كتجمع الشملن كلكن الذم يفوت جيل  المسلمين معرفتيو ىو أف الجهاد في سب
سبحانو كتعالى كيلٌّ ال يتجزأ يا عباد اهللن ىو كلٌّ متكامل يأخذ بعضو ًبحيجيًز بعض كال يتأتى فالل 
جزء منو عن األجزاء األخرل فالجهاد القتالي جزءه من الجهاد الكلي الذم شرعو اهلل سبحانو 

نى الجهاد الذم شرعو كتعالى كال يستقيم نهوض األمة بهذا الجزء إال إذا تكامل نهوضها بكلي مع
اهلل سبحانو كتعالىن شرع اهلل سبحانو كتعالى الجهاد منذ فجر البعثة النبوية أم قبل أف يهاجر 

من مكة إلى المدينة أم قبل أف يشرع البارم سبحانو كتعالى الجهاد القتالي كمع ذلك فلف  النبي 
خبلؿ الوحي الرباني من مثل قوؿ  األمر بالجهاد كاف يتنػزؿ بين الحين كااخر على المسلمين من

كجاىدكا في اهلل حع ”كقولو عز كجلهلل “ كالذين جاىدكا فينا لنهدينهم سبلنا”اهلل عز كجلهلل 
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مع أف الجهاد القتالي لم يكن مشركعان بعدن فما المراد بالجهاد الذم كاف يدعو البارم “ جهاده
ة النبوية؟ المراد من الجهاد الذم كاف سبحانو كتعالى عباده إليو كىم يعيشوف في أكائل عهد البعث

يتكرر على سمع المسلمين  نذاؾ ىو أف يجاىدكا بعقولهم في سبيل معرفة الحع كفي سبيل 
اليقين بو كفي سبيل أف يعرفوا حقيقة الكوف كاإلنساف كالحياة كعبلقة اإلنساف بهذا الكوف الذم 

لى فهذا أكؿ معنى من معاني الجهاد الذم يعيش فيو كأف يعلم عبوديتو كمملوكيتو هلل سبحانو كتعا
أمر بو اهلل سبحانو كتعالىن المراد بالجهاد الذم خاطب اهلل عز كجل بو عباده  نذاؾ جهاد 

النفسن التسامي بها فوؽ الشهوات المحرمةن التسامي بها فوؽ األىواء الجانحة ىذه الشهوات 
سدت المجتمعاتن كم ككم فتحت كاألىواء التي كم ككم أفسدت الحرث كالنسلن كم ككم أف

سبل تسرب األعداء إلى األمة كإلى استنػزاؼ حقوقها كمبادئهان المراد بالجهاد الذم أمر اهلل 
سبحانو كتعالى بو التجمل باألخبلؽ اإلنسانية اإلسبلمية الفاضلة السيما داخل األسرةن األخبلؽ 

الزكج كالمتمثلة في كاجبات ااباء تجاه اإلسبلمية التي تتمثل في عبلقة الزكج بالزكجة كالزكجة ب
األبناء كاألبناء تجاه ااباءن المراد بالجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو التحلي باألخبلؽ 

اإلنسانية اإلسبلمية في السوؽ في أعماؿ التعاملن في أخبلؽ المعامبلت المالية المختلفة ثم إف 
العدك المستشرم كرد غائلة العدكاف عن األمةن ىذا ىو المراد بالجهاد بعد ذلك الوقوؼ في كجو 

الجهاد كلٌّ ال يتجزأن كاألمر العجيب يا عباد اهلل أف في الناس بل لعلهم أكثر الناس من إذا تبلقوا 
في سهرات لهمن في أمسيات سلول في ساعات لهو جلسوا يتذاكركف أمر ىذه المالائب 

على أال عبلج إال الجهاد في سبيل اهللن يؤكد ذلك المستشرية في مجتمعاتنا فاتفقوا جميعان 
أحدىم كىو ينفخ دخينتو كيؤكد الثاني على قولو كىو يزداد اتكاءن على أريكتو كالكل يؤكدكف ىذا 
كىم عن بقية معنى الجهاد غافلوفن كىم عن بقية ما أمر اهلل سبحانو كتعالى بو معرضوفن كم ككم 

د القتالي في سبيل اهلل من إذا سألتو عن حقيقة المعتقد في ىؤالء الذين يرفعوف لواء الجها
اإلسبلمي قاؿ لك أنا لست مختالان بالدين أنا مهندس أنا طبيبن ككأف اصطباغ اإلنساف بالهوية 
اختالاص من االختالاصاتن أليس ىذا ىو الواقع المرئي في مجتمعاتنا يا عباد اهلل؟! كم في 

بيل اهلل كيؤكدكف أنو السبيل األكحد الذم ال سبيل من دكنو  ىؤالء الذين يرفعوف لواء الجهاد في س
كم في ىؤالء من يتمرغوف في أكحاؿ الشهوات المحرمةن من يتمرغوف في أكحاؿ األىواء 

الجانحة كأم األىواء كأم الشهواتن تلك الشهوات التي تفسد الحرث كالنسل كما قلت لكمن 
قربى بين اإلنساف كأخيو اإلنسافن تلك الشهوات تلك الشهوات كاألىواء التي تػيقىطٍّعي صلة ال
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كاألىواء التي تفت  السبل أك النوافذ أماـ العدك المستشرم ليتسلل منها إلى أكطاننا كإلى حقوقنان  
كم ككم في ىؤالء الذين يرفعوف لواء الجهاد في سبيل اهلل عز كجل في سهراتهم كأمسياتهم من 

ؽ اإلنسانية اإلسبلمية المثلى في معاملة الزكج للزكجة إذا دخلت دار أحدىم كبحثت عن األخبل
أك الزكجة للزكج كجدت ذلك كلو غائبانن يدخل الزكج كال يبالي بلىدار شيءو من حقوؽ الزكجةن  
كم ككم سمعنا في الماللينن في الحجاجن في المتجهين بين الحين كااخر إلى أداء العمرة من 

ليها ضربان كلىٍكمان لماذا؟ لماذا تفعل ىذا؟ قاؿ ألنني يمعن داخل داره بظلم زكجتو كينهاؿ ع
أكرىهان تكرىها! كىل كراىيتك لها جريمة ارتكبتها في حقك! أنت الذم ترفع لواء الجهاد 

كعاشركىن بالمعركؼ فلف  ”بكبلمكن ألم تقرأ قوؿ اهلل عز كجل في صبلتك أك في نسككهلل 
ن كما أقولو عن معاملة الزكج للزكجة “خيران كثيران كرىتموىن فعسى أف تكرىوا شيئان كيجعل اهلل فيو 

أقولو ربما عن معاملة الزكجة أيضان في بعض األحياف للزكجن الكبلـ ذاتو يقاؿ لدل البحث 
كالتدقيع في الواجبات التي ينبغي أف ينهض بها ااباء تجاه أبنائهمن التربية اإليمانية المثلى التي 

عناقنا غائبة ىذه المسؤكليةن كذلكم األبناء كىكذان كم في كضعها اهلل عز كجل مسؤكلية في أ
الناس الذين يرفعوف لواء الجهاد في سبيل اهلل متحمسين ميحىمٍّسين كم في ىؤالء من إذا دخلوا 

السوؽ كمارسوا الالفع بالتجارة كالمعامبلت المالية لم يبالوا باختراع ألواف الغش بل سلسلة الغش 
عي منها كل يوـو بدعة جديدةن ىل أحدثكم كالوقت يضيع عن أنواع ىذا الغشن المتنوعة التي يػيٍبتىدى 

عن أنواع ىذا التكالب على حقوؽ ااخرين باسم المعامبلت الماليةن ىل أعود فأحدثكم كما 
ذكرت لكم باألمس عن أكلئك الذين يقدموف األغذية الفاسدة المتنوعة كال يبالوف بأف يملؤكا 

لقتل الناسن ثمنان لبث أسباب األمراض الوبيلة المهلكة في جسومهمن جيوبهم بالماؿ ثمنان 
أأحدثكم كما ذكرت باألمس عن المطاعم كما تقدمو من أصناؼ األطعمة المجلوة جماالن في 
األعين كالتي تمؤل البطوف بأسباب الهبلؾ عند األكل كالطعمن لن أعيد ما قد ذكرتن الجامع 

ذا تبلقوا تنفسوا الالعداء كأجمعوا على أف ال سبيل إال الجهاد المشترؾ بين ىؤالء كلهم أنهم إ
في سبيل اهلل عز كجلن إذا تبلقوا في سهراتهم أك في أنديتهم أك في أم مناسبة من المناسبات 
الوطنية المختلفة صاحوا كىاجوا كرفعوا لواء الجهاد في سبيل اهلل كاهلل ينظر كاهلل يرل ككأف اهلل 

كيلٌّ متكامل ال يتجزأ فلف قط ٍعتى جزءان من كلو شيل  كمات كفارقتو الحياةن ركح   يقوؿ لعباده الجهاد
الجهاد في سبيل اهلل األخبلؽ اإلسبلمية )إنما بعثت ألتمم مكاـر األخبلؽ(ن ركح الجهاد في 
سبيل اهلل التراحم الذم ينبغي أف يسرم معناه دائمان بين أفراد األمة على اختبلفهان ركح الجهاد 
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القتالي في سبيل اهلل أف يشيع الوئاـ في داخل البيتن داخل األسرةن أف يعلم الزكج كىو يدخل 
إلى داره أف تقربو إلى اهلل عز كجل بالبسمة في كجو زكجتون أف تقربو إلى اهلل سبحانو كتعالى 
ائلهلل إف باللطف مع زكجتو يثيبو أكثر من حجو النافلة إلى بيت اهلل الحراـن كصدؽ رسوؿ اهلل الق

أقربكم مني مجالس يـو القيامة ألطفكم بأىلون ىذا ىو معنى الجهاد الكلين كلعل غياب كلي 
معنى الجهاد ىو السبب في أننا نرفع لواء الجهاد في سبيل اهلل صباح كمساء كال نجد ركحان 

 تسرم في ىذا اللواءن ال نجد ركحان تسرم في ىذا التوجو ألنو أقوؿ لكم

ب في أكثر األحيافن أجلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر بالدؽ توجوه كاذ 
 لكم.
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 آكاة إٌظ١ؾخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لقد أمر اهلل سبحانو كتعالى كما تعلموف أف يكوف في المسلمين في كل عالرن في كل زماف 
كمكاف من يأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر كيقوموف بواجب النال  لؤلمة كصدؽ اهلل 

كلتكن منكم أمة يدعوف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر ”الى القائلهلل سبحانو كتع
القائلهلل الدين الناليحةن قلنا لمن؟ قاؿ هلل كلكتابو  كصدؽ رسوؿ اهلل “ كأكلئك ىم المفلحوف

كلرسولو ألئمة المسلمين كعامتهمن كلكن فلنعلم يا عباد اهلل أف لواجب الناليحة التي ينبغي أف 
بها الناصحوف كاامركف بالمعركؼ كالناىوف عن المنكر  دابان ينبغي أف يتحل وا بهان كأنا أكجز  يقـو

لكم كلنفسي بياف ىذه ااداب. أكالن ينبغي لآلمر بالمعركؼ كالناىي عن المنكر مهما كانت 
تكوف  معارفو دقيقة كمعلوماتو بدين اهلل كاسعة كمهما كاف مستقيمان على صراط اهلل عز كجل أال

ناليحتو من مستول التعالي على المنالوح كأال يوجو أمره بالمعركؼ كنهيو عن المنكر للناس كىو 
يتالور أنو يتعالى فوقهم كيتسامى عنهم في برجو عاجيٍّ ىم كلهم دكنو في ذلكن ينبغي أف يعلم أنو 

م عن المنكر من ربما كاف في ىؤالء العاصين الذين يذكرىم باهلل كالذين يأمرىم بالمعركؼ كينهاى
ىم خيره منو كلو كاف في المآؿ كالنتيجة كمن ثم فينبغي إف ىو نال  كإف ىو أمر بالمعركؼ كنهى 

عن المنكر أال ييكىفٍّرى كأال يػيفىسٍّعى كأال ينسبى ىذا الذم ينهاه عن المنكر إلى كفرو أك تبديعو أك 
مو اهلل عز كجل عليها كربما  ؿ األمر فسعو أك زندقةو أك نحو ذلك بل ينبغي أف يعلم أنها كظيفة أقا

إلى أف يكوف ىذا العاصي غدان خيران منو كربما  ؿ األمر إلى أف يكوف ىذا الناص  قد كقع في 
غضب اهلل عز كجل كسخطون ما ينبغي أف ينظر الناص  إلى األمة نظر المتشائمن نظر من يتالور 
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رة شيطانية يوسوس بها الشيطاف الناصحين أف األمة لم يعد فيها خير كأنهم جميعان فسقةن ىذه نظ
نبئ عبادم أني أنا الغفور ”أك اامرين بالمعركؼ كالناىين عن المنكرن يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

قل يا عبادم الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل إف اهلل يغفر الذنوب ”ن “الرحيم
فيما اتفع عليو الشيخافهلل من لقي اهلل ال يشرؾ  مالطفى ن كيقوؿ ال“جميعان إنو ىو الغفور الرحيم

بو شيئان دخل الجنةن كيقوؿهلل من قاؿ ىلك الناس فهو أىلكهم كفي ركاية فهو أكلهم ىبلكانن نعم 
ينبغي للناص  أال يجعل من ناليحتو سىكىرىان يطوؼ برأسون ينبغي لآلمر بالمعركؼ كالناىي عن 

قة بػىو أىه اهلل إياىا بل ينبغي أف يتالور أف ىذا العاصي ربما كاف في المنكر أال يتالور أنها مكانةه باس
المآؿ خيران منون ربما لقي اهلل كىو كاحده من أكلياء اهلل عز كجلن ذلك ىو األدب الذم ينبغي أف 
يتحلى بو الناصحوف اامركف بالمعركؼ كالناىوف عن المنكر فماذا عن الذين يتلقوف الناليحة؟ 

خاطبهم اهلل عز كجل كيذكرىم بأدبو من أىم ااداب التي ينبغي أف يتحلوا بهان إذا ىؤالء أيضان ي
تلقيتي الناليحة من ناص و ينبغي أف أتطامن لها كينبغي أف أتذكر أنني بشره يجوز عليو الخطأ 

كالنسياف كلست ملكان من المبلئكة فما أسرع أف أخطئ كما أسرع أف أتنكب عن الالواب كمن 
أصيغ السمع إلى ىذا الذم ينالحني فأستقبل ناليحتو باالمتناف كأتوجو إلى اهلل ثم ينبغي أف 

باالستغفارن أستغفره من الذنب الذم أعلم كمن الذنب الذم ال أعلمن فلف قاؿ قائل كلكني 
نظرت إلى نفسي كلم أجد أني ارتكبت إثمان أك أني تورطت في معالية ففيم أستغفر؟ ذكرتو بقوؿ 

ن خطاب عاـ شمل حتى “بوا إلى اهلل جميعان أيها المؤمنوف لعلكم تفلحوفكتو ”اهلل عز كجلهلل 
ن أذكره بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى “كتوبوا إلى اهلل جميعان أيها المؤمنوف”األنبياء كالرسل 

لم يجد   لو كسلمهلل إنو ليغاف على صدرم فأستغفر اهلل في اليـو مئة مرةن أذكره بأف المالطفى 
ي أف يعلن لتلك المرأة التي جاءت تقوؿ إف زكجي ظاىرني منو فما العمل؟ قاؿ لها ما غضاضة ف

أراؾ إال قد حىريٍمًت عليو ثم تبين لو أنها لم تحـر عليو كأف ذلك ليس طبلقان كإنما ىو ظهار 
غضاضة في أف يستقدمها كأف يبػىيٍّنى لها أف جوابو  كللظهار شأف كحكم  خرن لم يجد رسوؿ اهلل 

متعاؿو عن االنحراؼ كالولوغ في  ا لم يكن ىو الحع كأنبأىا بما أنزلو اهلل عز كجلن كرسوؿ اهلل له
لنان بياف منو عليو الالبلة كالسبلـ ألمثالنا بل لمثلي إذا تورطتي في مثل  الخطأ لكنو تعليم منو 

قف ذاتو ىذا الموقف في خطأ كجاءني طفله فذكرني بأني قد أخطأت ينبغي أف أقف ىذا المو 
فيما بعد كأعلن عن خطأم كأعلن أف طفبلن قد أصاب كأرسلو اهلل إلي لكي يوقظني من خطأم 
كلعل ذلك دليل محبة اهلل عز كجل لين إف قاؿ قائل لقد ذيكٍٍّرت كنياًلٍحت كلكنني لم أتورط في 



  

 ~518 ~ 
 

تلقى نال  خطأ أذكٍّريه بالخلفاء الراشدينن أذكٍّريه بعمر بن الخطاب أمير المؤمنين كيف كاف ي
الناصحينن ينغض الرأس لذلكن كيف استقبل تخطئة امرأة خط أتو فأغضى الطرؼ كالرأس لها 
كأذعن ألنها ىي التي أصابت كأنو ىو الذم أخطأن ىذا ىو األدب الذم ينبغي أف يتحلى بو 

 الناص  إذا نال  كىذا ىو األدب الذم ينبغي أف يتحلى بو اإلنساف المنالوح إذا تلقى الناليحةن
إذا تلقى األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر. عباد اهلل نحن جميعان عباده اصطبغت كياناتنا بذؿ 
العبودية هلل كمن أبرز مظاىر ىذه العبودية أننا خطاؤكف كما قاؿ رسوؿ اهلل كأننا لسنا معالومين 

بالمعركؼ  فلذا رأيتن أنا أقولها عن نفسين إذا رأيت من كقف في طريقي ناصحانن مذكرانن  مران 
ناىيان عن المنكر كنظرت فوجدت ميزاف الشرع يؤيده ينبغي أف أيقػىبٍّلى يده كينبغي أف أعلن أنني قد 
أخطأت كأرسل اهلل لي تفضبلن منو كإحسانان من ينالحنين كلكن في الناس يا عباد اهلل من تحكم 

وا نقد العلماء كالدعاة عليهم العالبيات كتسيرىم األىواء كالشهواتن في الناس اليـو من إذا سمع
متوجهان إلى رجاؿ الحكم كقادة األمة طربوا لذلك كربما صفقوا لذلك كأيٍعًجبيوا بذلك أي مىا إعجاب 

فلذا حو ؿ ىذا اإلنساف نقده إليهم كتوجو بالنال  إليهم كذكرىم بأخطاءو يرتكبونها كبمعاصو 
بب يا عباد اهلل؟ السبب غياب نعمة يوغلوف فيها ضاقوا بذلك ذرعان كتألموا لهذا كذاؾ ما الس

اإلخبلص هلل سبحانو كتعالىن إف لم نجد في الناصحين من يتحلوف باألدب الذم ذكرتو لكم 
فىمىرىدُّ ذلك إلى أف ىؤالء الناصحين ال يخلالوف في عملهم هلل سبحانو كتعالى كربما كانت لهم 

لقوف الناليحة كاألمر بالمعركؼ كالنهي دكافع نفسية متنوعة مختلفةن كإف رأينا في الناس الذين يت
عن المنكر من يتبرموف كيضيقوف ذرعان بذلك فلنما مىرىدُّ ذلك أيضان إلى غياب اإلخبلص لوجو اهلل 
عز كجلن فيا رب أن ى لنا أف نتلقى منك نعمة اإلخبلصن كيف السبيل إلى تغرس في قلوبنا كبين 

لكوف سواؾ كحتى ال نقيم كزنان ألنفسنا كال جوانحنا نعمة اإلخبلص لوجهك حتى ال نرل في ا
لشيءو سواؾ؟ يأتي الجواب فيقوؿهلل اإلخبلص سرٌّ من أسرار اهلل  يودعو اهلل في قلوب من أحب 

من عبادهن فيا ذا الجبلؿ كاإلكراـن يا ذا الطوؿ كاإلنعاـ نسألك اللهم أف ترزقنا حبك حتى تكرمنا 
كي نلقاؾ كىو رأس مالنا إذا أيبنا إليك يـو يقـو   بنعمة اإلخبلص لوجهك تغرسها بين جوانحنا

 الناس لرب العالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 (ٚاػٍّٛا أْ ف١ىُ هٍٛي هللا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

في ىذا الشهر شهر ربيعو األنور تهب رياح أقدس ذكرلن ذكرل كالدة الحبيب األعظم خاتم 
مبارؾ تهتاج مشاعر الرسل كالنبيين محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن في ىذا الشهر ال

كسرت مشاعري من مشاعًر الحب إلى قلبون  الشجو كالحنين بين جوان  كل من عرؼ رسوؿ اهلل 
في ىذا الشهر يشد الحنين كالشجو كل الناس من أمة المالطفى صلى اهلل عليو كعلى على  لو 

رؾ تستيقظ مشاعر كسلم إلى مرابع سيرتو النبويةن إلى مشاىد حياتو القدسيةن في ىذا الشهر المبا
الحب لدل كل من قاؿ بلسانو المالدؽ لقلبو أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف محمدان عبده 

كلم تحجزنا  كرسولون كلكني أحب أف أقوؿ لكم يا عباد اهلل إننا لم ننفالل عن حياة رسوؿ اهلل 
إلى كثير منان إف محمدان عن حياتو القركف كالسنوات المتباعدة كما قد نتالور أك كما قد ييخىي لي 

حيٌّ في مشاعرنان ىو صلى  صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم ال يزاؿ فينان كال أقوؿ معنا بل إنو 
اهلل عليو كعلى  لو حىيٌّ في قلوبنان ىذا كبلـ اهلل عز كجل كليس تخيبلن مني أك افتئاتان كتالوران على 

ن كلعلكم “كاعلموا أف فيكم رسوؿ اهلل”يعانهلل لساني ألم يقل ربنا سبحانو كتعالى خطابان لنا جم
جمعاء في كل الظركؼن في كل األماكن كفي كل  تعلموف أف القر ف إنما تنػزؿ خطابان ألمة محمد 

األزمنة فهو ليس خطابان ألصحاب رسوؿ اهلل كحدىم كليس خطابان لقرف أك قرنين من الزمن ذلك 
عىتي بعالر السلف كإنما ىو خطاب لك فآمنوا بو كاستٌنوا  ل من بيًعثى إليهم رسوؿ اهلل الذم يػينػٍ

كاعلموا أف فيكم رسوؿ اهلل لو يطيعكم في  ”سن تىو كبايعوه على السير على النهج الذم بيًعثى بو 
كثيرو من األمر لعنتم كلكن اهلل حبب إليكم اإليماف كزينو في قلوبكم ككره إليكم الكفر كالفسوؽ 
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دعوني أقف اليـو عند ىذه الجملة في مفتت  ىذه ااية “. كالعالياف أكلئك ىم الراشدكف
فيهم بجسده  ن أما أصحابو البررة الكراـ فقد كاف رسوؿ اهلل “كاعلموا أف فيكم رسوؿ اهلل”

كركحون كانوا يجلسوف إليو ككانوا يسمعوف منو ككانت أعينهم تكتحل بمر ه فهو فيهم جسدان 
ال يزاؿ في الناس الذين جاؤكا من بعد  ما معنى أف رسوؿ اهلل كركحان كبيانان كنطقان كنالحان كلكن ف

ال يزاؿ حيان فينا كليس معنا فق ؟ إنها معية الحب يا عباد  عالر الالحابةن ما معنى أف رسوؿ اهلل 
اهللن معية حب المالطفى ألمتون لكل من سيأتي مع الزمن مؤمنان بو ملتزمان بأكامره إلى أف تقـو 

ة الحنين منو عليو الالبلة كالسبلـ إلى أكلئك الذين  منوا بو كلم يرىم كلم يركهن الساعةن إنها معي
الحنين إليهمن إنها معية الدعاء لهمن معية الدعاء  إنها معية الشوؽ إلى أكلئك الذين استبد  بو 

عن  الضارع لهم متجهان بدعائو إلى اهلل سبحانو كتعالى كأنعم بها من معيةن ألم تسمعوا ما قد ص 
أنو تبل قوؿ اهلل عز كجل على لساف عيسى بن مريم على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ  رسوؿ اهلل 

ثم تبل قوؿ اهلل عز كجل على “ إف تعذبهم فلنهم عبادؾ كإف تغفر لهم فلنك أنت العزيز الحكيم”
الاني فلنك ربي إنهم أضللن كثيران من الناس فمن تبعني فلنو مني كمن ع”لساف إبراىيم الخليل 

استبد  بو الحنين عندئذو إلى أمتون إلى الناس الذين لن يرىم كالذين سيأتوف من بعدهن “ غفوره رحيم
بكى عليو الالبلة كالسبلـ كقاؿهلل اللهم أمتين اللهم أمتين جاءه جبريل يسألوهلل ما الذم يبكيك يا 

لن نسوءؾ في أمتك. ألم محمد؟ فقاؿهلل أمتين أكحى اهلل عز كجل إليو عن طريع جبريل يقوؿ لوهلل 
يبلغكم ما كرد في الالحي  أيضان مما ركاه مالك في موطئو كغيره أنو صلى اهلل عليو كعلى  لو 
كسلم زار البقيع قبيل كفاتو فسلم على أىل البقيع ثم قاؿهلل كددت لو أني رأيت إخواننان قاؿ لو 

ؿ بل أنتم أصحابي كإخواني أحد أصحابو الذين كانوا من حولو ألسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل؟ قا
أكلئك الذين لم يلحقوا بعد كسأكوف فػىرىطىان لهم على الحوضن سأستقبلهم على الحوضن قالوا لو 
أكتعرفهم يا رسوؿ اهلل؟ كيف كأنت لم ترىم؟ قاؿ أرأيتم لو أف رجبلن لو خيوؿه غرٌّ محجلة كس  

أعرفهم غير ان من  ثار الوضوءن  خيوؿ دىم بهمن أم سوداءن أفكاف يعرفها قالوا نعم قاؿهلل فأنا
كاعلموا أف فيكم ”أليست ىذه معيةن يا عباد اهللن أليس ىذا مالداؽ قولو عز كجل خطابان لناهلل 

إلينا نحن الذين تشرفنا باإليماف بو كلكن أعيننا لم  ن أنعم بها من معية الحنين منو “رسوؿ اهلل
يتشوؽ إلينان أنعم بها من معية تلك  المالطفى تكتحل برؤيتون أنعم بها من معيةو تلك التي تجعل 

التي يعدنا من خبللها المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم أنو سيستقبلنا على الحوض كأنو 
سيسقينا من يده الشريفة شربة ال نظمأ بعدىا كال ريب أف ذلك عنواف لشيء أجل كأعظم أال كىي 
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فتلك ىي المعية التي  بها عن طريع رسولو المالطفى الشفاعة التي سيكرمنا اهلل سبحانو كتعالى 
ن تلك ىي المعية “كاعلموا أف فيكم رسوؿ اهلل”عب ر عنها البياف اإللهي خطابان لنا كألمتو جمعاء 

التي بينها البارم سبحانو كتعالى كالتي تتجو من رسوؿ اهلل إلينا حنينان كشوقان كحبان فأين ىي المعية 
؟ أين ىو ؟ أين ىو الحنين الذم يستبد بقلوبنا إلى حبيبنا محمد سوؿ اهلل التي ترقى منا إلى ر 

؟ الشجو الذم يهيمن على القلًبن قلوبًنا التي يفترض أف تكوف ملتاعة بالشوؽ إلى رسوؿ اهلل 
أين ىو مالداؽ ىذا الحنين إف قلنا نعم إننا لنشعر بالحنين؟ مالداؽ الحنين أف نسير على النهج 

يو رسوؿ اهللن مالداؽ الحنين أف نلتـز باألكامر كالوصايا التي تركها لنا من بعده الذم سار عل
رسوؿ اهللن إف مالداؽ الحنين كالشوؽ إلى رسوؿ اهلل أف نلتـز بوصاياه التي كجهها إلينا بل إلى 
أمتو جمعاء يـو كاف يؤدم حجة الوداع كيـو خاطب أجياؿ المسلمين ااتين من بعد من خبلؿ 

مودع المليء بالوصايا كالنالائ  كاألكامرن أين ىو االلتزاـ بهذا الذم أكصانا بو رسوؿ اهلل خطابو ال
ليس ذا  كتركو كصيةن عل قها بأعناقنا من بعده؟ أين؟ أال كلتعلموا يا عباد اهلل أف المالطفى 

اهلل عز شخالية كاحدة كما يتالور كثيره من الناس اليـو أنو رسوؿ بيًعثى إلى الناس فهو يبلغ عن 
كجل ما يوحىى بو إليو كانتهى األمرن الن تلك ىي شخالية النبوة كىذه حقيقة كلكن لو شخالية 

ٍت بل كيًلدىٍت عندما ىاجر المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم إلى المدينة كأقاـ  أخرل كيًجدى
أنو   لمالطفى بعد بعثتو المشرفةن الشخالية الثانية ل أكؿ دكلة إسبلمية شدتها أمة المالطفى 

كاف إماـ المسلمينن أنو كاف رئيس دكلةن بهذه الشخالية كاف ييجىيٍّشي الجيوشن بهذه الشخالية  
كاف يعلن الحرب عندما يجد أف الضركرةى داعيةه إلى إعبلنهان بهذه الشخالية كاف يبـر الالل ن 

ن ىي بهذه الشخالية كاف يسوس حاؿ الغنائم كاألسرلن بهذه الشخالية كاف يػيٍقًطعي كيي  مىلٍّكي
بالرفيع األعلى  شخالية إماـ المسلمينن ىي شخالية رئيس الدكلةن كعندما لحع رسوؿ اهلل 

انقطعت البعثة ألنو خاتم الرسل كالنبيين كلكن لم تنقطع حقيقة الشخالية الثانيةن بقيت متسلسلة 
ر لرسوؿ اهلل؟ إلى يومنا ىذا كلسوؼ تبقى متسلسلة إلى أف تقـو الساعةن ما معنى خبلفة أبي بك

أما البعثة فقد انتهت كمعاذ اهلل أف يأتيى نبيٌّ بعد المالطفىن إنها خبلفة رئاسة الدكلة تسلسلت منو 
إلى أبي بكر فعمر فعثماف فعليٍّ كينبغي أف نعلم من ىنا أف اإلسبلـ دينه كدكلةن أف اإلسبلـ دينه 

ىديان كتشريعان كىو دكلة تتمثل في  يتمثل في الوحي الذم أنزلو اهلل عز كجل على رسولو محمدو 
اإلمامة التي أناطها رب العالمين بشخه محمدو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم ثم  لت من بعده 
إلى من ينبغي أف يكونوا حراسان على دين اهللن حراسان على أكطاف المسلمينن حراسان على الحقوؽ 
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المتمثلة في الدكلة اإلسبلمية التي ينبغي أف تبذؿ  أال تػيٍغتىالىبن حراسان على كياف األمة اإلسبلمية 
كل ما تملك في سبيل ردع كرد العدكاف الذم يطمع في النيل منهان ينبغي أف نتمثل ىاتين 

الشخاليتين في حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن أما بقية ااية كأما المعاني الكثيرة 
جو أف يوفقنا اهلل سبحانو كتعالى للعودة إليها في موقف  خرن التي تحضنها الجمل التالية منها فأر 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٌٛ ٠ط١ؼىُ فٟ وض١و ِٓ األِو ٌؼٕزُ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

التي تهب علينا رياحها القدسية تعالوا نستمر في  مع استمرار نفحات ذكرل مولد المالطفى 
كاعلموا أف فيكم رسوؿ اهلل لو يطيعكم ”قائبلنهلل  اإلصغاء إلى ىذا البياف اإللهي الذم يخاطبنا فيو

في كثيرو من األمر لعنتم كلكن اهلل حبب إليكم اإليماف كزينو في قلوبكم ككر ه إليكم الكفر 
ىو فينا كمعنا كأف صلتو بنا  علمنا باألمس أف محمدان “. كالفسوؽ كالعالياف أكلئك ىم الراشدكف
بررة الكراـ صلة جسم كرؤية كركح كىي اليـو معنا صلة لم تنقطعن كانت باألمس مع أصحابو ال

حنين كشوؽو كحب كمراقبة كلكن فاسمعوا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى بعد ذلك كىو يالف لنا جانبان 
ن كثيران ما كاف الالحابة تدفعهم محبة اهلل “لو يطيعكم في كثيرو من األمر لعنتم”من رحمتو بأمتو 

يمنعهم  فسهم أكثر مما يطيقوف بل أكثر مما كيلٍّفيوا بو فكاف المالطفى كرسولو إلى أف ييحىمٍّليوا أن
من ذلك مبينان أف طاقة اإلنساف أقل بكثير من حبون قد يكوف حب العبد للرب قويان جدان يجعلو 
يحلم بأف ينهض بالخوارؽ كالمعجزات التي تتكافأ مع حبو كلكن اهلل ابتلى اإلنساف بالضعف 

جاءه كعب بن مالك رضي اهلل عنون كقد كاف من المتخلفين عن غزكة “. عيفان كخيًلعى اإلنساف ض”
قائبلنهلل يا رسوؿ اهلل إف من توبة  تبوؾن جاءه بعد أف تاب اهلل عز كجل عليو يػيٍهرىعي إلى رسوؿ اهلل 

بل أمسك عليك بعض مالك فذلك اهلل علي  أف أنخلع من مالي كلو صدقةن قاؿ لو المالطفى 
أم نعم إف حبك ىذا يدفعك إلى أف تضحي بكل شيء في سبيل التعبير عن حبكن عن خيره لكن 

عبوديتك هلل كلكن كيانك الجسمي الذم أقامو اهلل عز كجل في كياف كل إنساف ال يقول على 
ذلك. كيركم اإلماـ مسلم كغيره عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أنو خطب في الناس فقاؿهلل يا أيها 
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فرض عليكم الحج فحجوا فقاؿ رجل يا رسوؿ اهلل ألكل عاـ؟ سكت عنو الناس إف اهلل قد 
حتى رددىا الرجل ثبلثان فقاؿهلل لو قلت نعم لوجبت كال تستطيعوف أيها الناس اتركوني  المالطفى 

ما تركتكم إذا أمرتكم بأمرو فافعلوه ما استطعتم كإف نهيتكم عن شيء فدعوهن فذلك ىو معنى 
ن إنها الرحمة التي أكدعها اهلل عز كجل في “عكم في كثير من األمر لعنتملو يطي”قوؿ اهلل عز كجل 

قلب رسولو ألمتو يبلغهم رساالت اهلل كلكنو في الوقت ذاتو يعطف عليهم كيحنو عليهمن ال يريد 
أف ييحىمٍّلوا أنفسهم شططانن ما يريد أف ييحىمٍّلوا أنفسهم عنتان كلكن ما البديل؟ إذا كاف اإلنساف 

بين جوانحو مشاعر الحب كال يستطيع أف يػيٍبًردى لظى حبو إال بالنهوض بكل ما يحلم بو كلو تهتاج 
لم يكن قادران على ذلك ما الذم يػيٍبرًدي لظى حبو في ىذه الحاؿ؟ يأتي الجواب عن ىذا في بياف 

ؽ كلكن اهلل حبب إليكم اإليماف كزينو في قلوبكم ككر هى إليكم الكفر كالفسو ”اهلل القائلهلل 
ن ما المعنى يا عباد اهلل؟ أم إف ىنالك ما قد يشفع لكم في “كالعالياف أكلئك ىم الراشدكف

عجزكم عن القياـ بما تحلموف بون ىنالك ما يشفع لكم في عجزكم عن القياـ بحع حبكم 
المهتاج بين جوانحكم هلل سبحانو كتعالىن صحي  أف ىذا الحب يدعوكم إلى أف تقوموا الليل كلو 

ساجدين راكعين مناجين هللن صحي  أف ىذا الحب يدعوكم إلى أف تخلعوا عن أف  تساىركه
أنفسكم انتسابكم إلى الماؿ كلو كما أراد أف يفعل كعب كلكن ىنالك شيئان يعيضكم عن ذلك  
كلون إنو ىذا اإليماف الذم حببو إلى قلوبكمن إنو ىذا الذم غرسو اهلل في قلوبكم من كراىية 

لكفرن ربما قاؿ قائلهلل كلكن المؤمن في كثيرو من األحياف يعالي كالمؤمن في  الفسع كالعالياف كا
كثيرو من األحياف ينح  في الفسع  كالمؤمن في كثيرو من األحياف يشرد عن أكامر اهلل سبحانو 

كتعالى فكيف يكوف ذلك عوضان لو عن القياـ بضريبة الحب الذم يهتاج لظاه بين جوانحو؟ تعالوا 
واب الذم تعنيو ىذه ااية يا عباد اهللن اإلنساف المؤمن ال يكوف مؤمنان إال كاإليماف فتأملوا في الج

مرتكزه في زاكية الحب من فؤادهن ال يكوف اإلنساف مؤمنان إال كىو كارهه للعاليافن كاره للفسوؽ 
كالكفر كلكن كيف يفعل ذلكن كيف يعالي إذان؟ قد يندلع إلى المعالية بسائعو من شهوتون بسائع 
من غريزتو التي ابتلى اهلل اإلنسافى بهان قد يشرد عن صراط اهلل عز كجل كىو مؤمن بسائع من 
الغريزة التي تهتاج فتتغلب عليو في كثيرو من األحياف كلكنو في الوقت ذاتو كىو مؤمن يكره ىذا 

عد أف كقع الذم اندلع فيون يكره ىذا الذم زل ٍت بو القدـ إليون يكره ذلكن ىذه الكراىة تحفزه ب
في ما كقع من عالياف إلى أف يقبل إلى اهلل عز كجل تائبانن تحفزه ىذه الحالة من كراىية المعالية 
التي ارتكبهان من كراىية الفسوؽ الذم جن  إليون تحفزه ىذه الكراىية إلى أف يقبل إلى اهلل متألمان 
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كقبل اهلل سبحانو كتعالى أكبتو إلى نادمان باكيان تائبان كإذا بالذنب قد ذىب كإذا بالمعالية قد ذابت 
كلكن اهلل حبب إليكم اإليماف كزينو في ”رحاب اهلل سبحانو كتعالىن ىذا معنى قولو عز كجلهلل 

ن ال يقولن قائل كيف ىذا كفي المؤمنين من “قلوبكم ككر ه إليكم الكفر كالفسوؽ كالعالياف
أجل كلكنهم في الوقت ذاتو يرتكبوف المعاصي كاألكزار كيجنحوف إلى الفسوؽ كالعالياف؟ 

يكرىوف ىذا الذم كقعوا فيو كيتألموف من ىذا الذم غيًلبى على أمرىمن يتألموف من ىذه الغريزة 
التي اىتاجت بين جوانحهم فدفعتهم إلى العالياف كمن ثم يعودكف إلى رحاب اهلل تائبينن يعودكف 

ولو لنا اهلل عز كجل ما مؤداه يا إلى رحاب اهلل سبحانو كتعالى راجعين مستغفرين. ىذا الذم يق
عباد اهلل؟ معناه ال أيحىمٍّليكيم عنتانن ىذا كبلـ اهلل عز كجلن ال أيحىمٍّليكيم عنتان في ىذا الذم كلفتكم 

بون نعم إف مشاعر الحب إذا اىتاجت في القلب دفعت صاحب ىذا الحب إلى أف يفعل 
ذ كل ما يمكن أف يجعلو ضحيةن لحبو المعجزات ليعلن بذلك عن حبون يدفعو ذلك إلى أف ينف

ليعلن بذلك هلل عن حبون حبو يدفعو إلى ىذا كلكن ضعفو الذم ابتبله اهلل عز كجل بو يقف في 
طريقو بالمرصاد يمنعو من أف ينفذ ما قد فعلن نعم لقد كاف ذلك الرجل الالال  المحب هلل عز 

 كجل يردد كلمة ما يفتأ يعبر بها عن حبو هلل يقوؿهلل

 فكيف ما شئت فامتحني  لي في سواؾ قالده كليس 

منطع الحب كاف يحرؾ لسانو بهذه النجول هلل عز كجل كلكن ىل استطاع أف ينج  في 
االمتحافن جاء الجواب من اهلل لون من اإللو الرحمن الرحيمن ابتبله اهلل بمرضن ابتبله اهلل بحالر 

أف بين حبو المهتاج بين جوانحو كبين الحالة البوؿن صبر ثم إنو صبر ثم إف صبره نفد ثم إنو تىذىك ر 
الجسمية التي أقامو اهلل فيها تناقضانن الحب يدفعو إلى أف يفعل المعجزات كالضعف الجسمي 

يقوؿ لو الن علم أنو أخطأ في ىذا فكاف يخرج إلى السوؽ يلقى األطفاؿ يعطيهم الحلول كيقوؿ 
منطع الحب تغلب عليو كأنطع لسانو بهذا الذم ادعوا اهلل لعمكم الكذابن إنو ليس كذابان كلكن 

قاؿ إال أف ضعفو ككينونتو الجسمية كل ذلك كاف مناقضان للحالة التي كاف يعبر بها عن حبو. ىذا 
ىو الذم يعنيو بياف اهللن أم لكم في ىذا الحب الذم غرسو اهلل بين جوانحكمن حب اإليماف 

كجل بين جوانحكم من كراىية الكفرن كراىية  باهلل عز كجلن لكم في ىذا الذم غرسو اهلل عز
العالياف كالفسوؽ ما يغني عن أف تستجيبوا للحب الالادؽ المهيمن على قلوبكم فتحاكلوا أف 
تضحوا بجسومكم أك أف تتركوا أموالكم كلها كأف تنخلعوا عنها نهائيانن لكم في ذلك غنىن ما 
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فسوؽ كالعاليافن ىذا سيكوف شفيعان لكم الذم يغنيكم عن ذلك؟ حب اإليمافن كراىية الكفر كال
كسيدفعكم ىذا الحب إلى التوبة كاألكبة. كإف اهلل سبحانو كتعالى عندما ىي أ جناف الخلد لعباده 

الطائعين لم يهيئ ىذا النعيم للمعالومين أبدانن لم يهيئ ىذا النعيم لمن ارتقوا إلى درجة المبلئكية 
كاألكاب صيغة مبالغةه من  يب ككلمة  يب يعني “ حفيظىذا ما توعدكف لكل أكاب ”كإنما قاؿهلل 

ن أم ىذا النعيم ما توعدكف لكل رجاعو إلى اهلل سبحانو كتعالىن كال يكوف “ىذا”راجع كمعنى ااية 
العبد رجاعان إلى اهلل إال إذا كاف كثير الشركد عن اهلل. المؤمن كاىن راقع فطوبى لمن مات على 

الى أف يجعل من اإليماف الذم زي نى بو قلوبىنا كمن كراىية الكفر رقعو. أسأؿ اهلل سبحانو كتع
كالفسوؽ كالعالياف شفيعان لنا إذا أيبٍػنىا إليو يـو يقـو الناس لرب العالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل العظيم.
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 اٌزىب١ٌف اٌشوػ١خ ٠َو٘ب ٚػَو٘ب

 

 

يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم ك
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ا اختلفت كتنوعت ليس فيها ما ىو إف التكاليف الشرعية التي خاطبنا اهلل سبحانو كتعالى بها مهم
يسير بالنسبة لئلنساف الذم استقبلها معتمدان على نفسون معتمدان على ما يتخيل من قوتون كإف 

التكاليف الشرعية التي خاطبػىنىا اهلل عز كجل بها على تنوعها كاختبلفها ليس فيها ما ىو عسير ق  
كخالقون ملتجئان إلى قوة ربو سبحانو كتعالى  بالنسبة لئلنساف الذم استقبلها معتمدان على مواله

 متبرئان من حولو كقوتون ىذه حقيقة ينبغي أكالن أف نتبينها جميعان.

كالمشكلة التي يعاني منها أكثر المسلمين اليـو أنهم عندما يتلقوف التكاليف الربانية التي 
مدين على أكىاـ قوتهم يخاطبهم اهلل سبحانو كتعالى بها يتلقونها معتمدين على أنفسهمن معت

كقدراتهم فيفاجىؤكف بالعجز كيفاجىؤكف بالضعف كمن ثم يتراجعوف كينًكالوف على أعقابهم بالدد 
ىذه التكاليف أك أكثرىا. إذا ذيكٍّرى أحدىم بضركرة االبتعاد عما حر ـ اهلل سبحانو كتعالى من 

للغرائز المنحرفة شكا عجزه  الفواحشن عما حر ـ اهلل سبحانو كتعالى من الموبقات كاالستجابة
كشكا ما يسميو بالتحديات التي تفاجئون كإذا ذيكٍّرى أحدىم بضركرة االلتزاـ بضواب  التعامبلت 
الشرعية في السوؽ كاالبتعاد عن أسباب الفساد كاإلفساد فيو كاالبتعاد عما حر ـ اهلل سبحانو 

المعامبلت التائهة كالشاردة عن أكامر  كتعالى من ألواف المنكرات المعركفة في السوؽ كمن ألواف
اهلل سبحانو كتعالى شكا كتأف ف مشيران إلى عجزهن مشيران إلى التحديات التي تواجهو كمن ثم 
تجعلو عاجزان عن االستجابة ألمر اهلل سبحانو كتعالى فيها كمن ثم يظل عاكفان على انحرافاتو 

التيو التي تعرفونها في المعامبلت المالية  المختلفة في السوؽ في المعامبلت كما أكثر أنواع
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المختلفةن كإذا ذيكٍّرى أحدىم بضركرة االلتزاـ باألخبلؽ اإلنسانية الفاضلة في البيت داخل األسرة 
إذا ذيكٍّرى أحدىم بضواب  تعامل الزكج مع الزكجة كالزكجة مع الزكج كمسؤكلية ااباء عن األبناء 

كعاد يعبٍّر عما يسميو التحديات التي تواجهو في المجتمع كمن عاد يتأف ف كعاد يعلن عن عجزه 
ثم تجعلو عاجزان عن االنضباط بأكامر اهلل سبحانو كتعالى. ما السبب في ذلك؟ السبب أف ىؤالء 
الناس استقبلوا أكامر اهلل عز كجل كتكاليفو معتمدين على أكىاـ قوتهمن معتمدين على أكىاـ 

لناس قديمان كحديثان من امتلك أك يمتلك قدرة ذاتية مستقلة يمارس قدراتهمن كأنا أسأؿ ىل في ا
بها شؤكنو فضبلن عن أف يستجيب بها إلى أكامر سبحانو كتعالى كتكاليفو؟ ىل في الرسل كاألنبياء 
من اعتمدكا على قواىم كقدراتهم الذاتية بالدد االستجابة ألكامر اهلل عز كجل فيما خاطبهم بو؟ 

كف أف يالبٍّره اهلل؟! ىل ىنالك من قىدىرى على أمر ما دكف أف يػيٍقًدره اهلل ىل ىنالك من صبر د
 سبحانو كتعالى سبحانو كتعالى؟! ألم تقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

 كخيًلعى اإلنساف ضعيفان ] [

 ألم تقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

 لقد خلقنا اإلنساف في كبد ] [

يتحمل المشاؽ كالجهد بالدد ما يريد أف ينفٍّذه في منتهى العجزن في منتهى الضعف الذم يجعلو 
 من أحكاـ.

 ألم تقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

 ففركا إلى اهلل إني لكم منو نذير مبين ] [

فركا إلى اهلل من ماذا؟ فركا إلى اهلل من ضعفكمن فركا إلى اهلل من عجزكمن فركا إلى اهلل مما 
 تسمونو التحديات.

 نذير مبين ] [ففركا إلى اهلل إني لكم منو 

. ككلمة التحديات كلمة  تلك ىي المشكلة التي يعاني منها كثيره من المسلمين في عالرنا اليـو
حديثة لم تعرفها األجياؿ السابقة كإنما ىي كلمة تدكر على ألسن الذين فوًجئوا بعجزىم عندما 

ركف عن ذلك بكلمة اعتمدكا على أنفسهمن فوًجئوا بضعفهم عندما اتكلوا على قدراتهم فراحوا يعب
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التحديات كإنها لكلمة ما عرفها أصحاب رسوؿ اهلل كلقد كانت الجهود التي تحملوىا أضعاؼ ما 
يتحملو كثيره من المسلمين اليـو مما يسمونو التحديات. استقبل التابعوف أكامر اهلل كتكاليفو 

أحد منهم كلم يٍشك أنو  كفتحوا مشارؽ األرض كمغاربها منفٍّذين أكامر اهلل عز كجل كلم يتأف ف
 -أك بعض المسلمين -يواجو ما يسميو بعضهم اليـو بالتحدياتن ما الفرؽ بينهم كبين المسلمين

؟! أكلئك اتكلوا على توفيع اهلل كاعتمدكا على قدرة اهللن ككاف ترجماف اعتمادىم على قدرة  اليـو
نكسار الدائم بين يدم موالىم اهلل عز كجل االلتجاء الدائم كالتضرع المستمر على أعتابو كاال

كسيلة  –كخالقهم عز كجل. بهذه الطريقة استنػزلوا القدرة من عند اهلل عز كجلن كبهذه الوسيلة 
الوقوؼ على باب اهللن كسيلة التضرع الدائم على أعتاب اهللن كسيلة االنكسار كالتذلل الدائم بين 

إلى قوة كتحوؿ ضعفهم إلى ميٍكنىةن كلكنها استنػزلوا القدرة كمن ثم تحو ؿ عجزىم  –يدم اهلل 
 ليست قدرتهمن إنها قدرة اهلل سبحانو كتعالى.

كاليـو لو أف المسلمين الذين يتلقوف ما تلقاه أسبلفهم من أكامر اهلل سبحانو كتعالى كتكاليفو 
من اتجهوا إلى ما اتجو إليو أسبلفهم من التضرع على أعتاب اهلل كمن التمسكن أماـ باب اهلل ك 

التذلل كاالنكسار داعين متضرعين باستمرار دائم إذف لوجد ىؤالء المسلموف أف المعجزات التي 
مت ع اهلل بها عبادىه من األجياؿ السابقة يمتٍّعهم بمثلها اليـو أيضان. سين ةي اهلل عز كجل كاحدة في 

ٍلفىةن كالكلفة تعني مشتقة من الكي  –أيها اإلخوة  –عباده ال تتبدؿ كال تتغير. كلمة التكاليف 
المشقةن كهلل حكمة باىرة في أنو حم لىنىا ما حم لنا من المشاؽ التي يػيعىبػ ري عنها بالتكاليفن من أجل 
ماذا؟ من أجل أف توقظنا أعباء ىذه المشاؽ إلى ذيلٍّنىان إلى عجزنا كمن ثم إلى عبوديتنا هلل سبحانو 

انحنا كمن ثم نلتجئ إلى اهللن كيكوف التجاؤنا ال في كتعالى فتستيقظ مشاعر ىذه العبودية بين جو 
ساعةو من نهارن الن بل يكوف التجاؤنا غذاءن مستمران بين يدم نهوضنا بالتكاليف التي أمرنا اهلل 

 سبحانو كتعالى بها. أال تقرؤكف في كل يـو بين يدم اهلل عز كجل كأنتم كاقفوف بين يديوهلل 

 [ٓحةهلل )إياؾ نعبد كإياؾ نستعين( ]الفات

 ما عبلقة )كإياؾ نستعين( بقولنا )إياؾ نعبد(؟

)إياؾ نعبد( دعول نقولهان نقالد بذلك العـز كالعقد بيننا كبين اهلل عز كجل على االستجابة ألمره 
ثم إننا نعلن مع ذلك تمامان عن عجزنا كعن ضعفنا كعن أنا ال نملك أم قدرة على أف نستجيب 

عليو كمن ثم نقوؿهلل )إياؾ نستعين(. كلمة )إياؾ نستعين( ىي كنتحقع بما عاىدنا اهلل عز كجل 
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كىو يتحدث عن  –التي تيٍدًخلي الركح كالحيوية في قولناهلل )إياؾ نعبد(. ألم تقرؤكا اهلل عز كجل 
 ىذه السُّنة الربانيةهلل

)كلقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناىم بالبأساء كالضراء لعلهم يتضرعوفن فلوال إذ جاءىم 
بأسنا تضرعوا كلكن قست قلوبهم كزين لهم الشيطاف ما كانوا يعملوفن فلما نسوا ما ذيكٍّريكا بو 
 فتحنا عليهم أبواب كل شيءن حتى إذا فرحوا بما أكتوا أخذناىم بغتةن فلذا ىم مبسلوف( ] [.

جل لكن لماذا؟ من أ -أجل –تلك سنة ماضية في عباد اهلل عز كجلن يأخذ اهلل عباده بالشدائد 
 أف تسوقهم عالي الشدائد إلى اهللن من أجل أف يفرُّكا إلى اهلل سبحانو كتعالى.

يا عباد اهللهلل أكامر اهلل التي تبلحقنا ما أيسر أف ننفٍّذىا إف نحن التفتنا إلى اهللن إف نحن ىيرًٍعنىا 
 جاىدين ملتالقين بأعتاب اهللن إف نحن نف ٍذنىا قوؿ اهلل القائلهلل

 إني لكم منو نذير مبين( ] [)ففركا إلى اهلل 

ما أيسر على الذين يشكوف أنهم ال يستطيعوف أف ينضبطوا بضواب  المعامبلت المالية الشرعية 
في السوؽن ما أيسر أف يتلزموا بها إف ىم في الغدك كااصاؿ التجؤكا إلى اهلل كاستنػزلوا التوفيع 

تجار يلتزموف الجادة التي شرعها اهللن ال من عند اهلل بالدؽ كبحرقة كانكسارن تنظر عندئذو كإذا ال
يوجد في السوؽ فساد كال إفساد ال في أقوات الناس كال في المعامبلت كال في الرشاكم كال في 
شيءو غير ذلك. ما أيسر لمن يتعامل مع أىلو في الدار ثم يشكو أنو يعاني من مشكبلت داخل 

و أك تجاه أكالدهن ما أيسر أف يجد االنقياد ألكامر داره كال يستطيع أف ينفٍّذى أكامر اهلل تجاه زكجت
اهلل يسيران إف ىو فعل ما قلتو لكمن إف ىو تبر أ من حولو كقوتو كالتجأ إلى اهلل التجاءن صادقان 

منكسران يقف موقف الش ح اذ أماـ باب اهلل عز كجل يقوؿ لوهلل يا رب أمرتني كأنا عاجز كل ٍفتىًني كأنا 
تى ضعفي قوةنن ىبل  أبدلتى عجزم مكنةن اللهم إني عبدؾ الضعيف ألتجئ إليك ضعيفن ىبل  أبدل

كأفرُّ من عجزم إليك؟ كإذا بالبارم عز كجل يستجيب. ما من شاب من الشباب الذين يشكوف 
إلي  أنهم يريدكف االستقامة على صراط اهلل كلكن غرائزىم المهتاجة تدعوىم إلى االنفبلتن إلى 

نع؟ الباب مفتوح كالدكاء أمامك. الدكاء أف تلتجئ إلى اهللن قل كاشك إلى اهلل الشركدن ماذا نال
حالكن اشك إلى اهلل ضعفك. كقف أحدىم في بػىٍهوو في الجامعة يشكو إلي  ضعفو كعجزهن يشكو 
إلي  بحرقة أنو ال يريد أف يعالي اهلل كلكنو عاجز كىو طالب في الجامعةن نفسو تجم  بو كتدعوه 
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ب المحرماتن ماذا أصنع؟ قلت لوهلل أرأيت إلى ىذا االنكسار الذم تبديو إلي ن توجو إلى ارتكا
بهذا االنكسار ذاتو كلكن ال إلي ن أنا ضعيف مثلكن توجو بهذا االنكسار إلى ربكن توجو بهذا 
الضعف إلى موالؾن توجو بهذا التذلل إلى خالقكن قل لو في جن  الليالين قل لو في أكقاتك 

ا رب أنا أحب أف أطيعك كال أحب أف أعاليك لكني ضعيف عاجز كما قد كصفتى الخاصةهلل ي
عبادؾ فيا رب أمكنٍّي أف أكوف عند أكامرؾن أقدرني على أف أستجيب لحكمك. افعل ىذا 

 كلسوؼ تجد أف اهلل يقوؿ لكهلل لبيك يا عبدم.

 -يات على اختبلفها ىذا دكاء المسلمين اليـو يا عباد اهلل. قولوا لكل من يشكو ما يسميو التحد
قولوا  –سواء تلك ااتية من  خر المغرب أك  خر المشارؽ أك تلك التي تنبع من مجتمعاتنا 

لهؤالء الذين يشكوف ما يسمونو بالتحديات دكاؤكم موصوؼ كعبلجكم موجودن استعملوهن إنو 
كيف تجدكف   االلتجاء إلى اهللن إنو التضرع الدائمن إنو االنكسار على أعتاب اهلل كانظركا

 االستجابة بعد االستعماؿ.

  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٚال رَٕٛا اٌفؼً ث١ٕىُ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
 أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 جزءه من  يةو في كتاب اهلل سبحانو كتعالى استوقفني طويبلن. أما ااية فقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

( ]البقرة هلل )كىأىف تػىٍعفيوٍا أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل كىالى تىنسىويٍا اٍلفى  ا تػىٍعمىليوفى بىاًليره نىكيٍم ًإف  الٌلوى ًبمى  [ٍِّٕضلى بػىيػٍ

 كأما الجزء من ااية فقوؿ اهلل عز كجلهلل

نىكيٍم(  )كىالى تىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

ىذه الجملة من ىذه ااية العظيمة لو أردنا أف نتحدث عما تتضمنو من المعاني كالمبادئ لضاؽ 
 في ذلك مجلد كامل كلكن ما ال يدرؾ كلو ال يترؾ كلو.الوقت كلربما أيٍنًفعى 

 تعالوا نقف على ملخه ما تدؿ عليو ىذه الجملة أك ىذه الفقرة من ااية القر نية 

نىكيٍم(.  )كىالى تىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

يحب اهلل سبحانو كتعالى أف تمتد بين عباده  صرة األيلفةن  صرة المحبة كالود كمن ثم  صرة 
التعاكف. كلكن فما السبيل الذم يس رىهي اهلل سبحانو كتعالى لتحقع ىذه ااصرة كالمتدادىا بين عباد 

 اهلل جميعان؟

حاشى الرسل  –سبيل ذلك ما قد شاءه اهلل سبحانو كتعالى من أف ال يكوف اإلنساف أيان كاف 
انو كتعالى ببالغ حكمتو معالومان عن األخطاء كالعيوب كااثاـ. ىكذا قضى اهلل سبح –كاألنبياء 

معالـو عن األخطاء كااثاـ كالعيوب. كما شاء  –حاشى الرسل كاألنبياء  –أال يكوف في الناس 
اهلل سبحانو كتعالى أف يقسم بين عباده المزايا كالمبادئ األخبلقية الساميةن شاء اهلل عز كجل أف 
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تى البارم سبحانو كتعالى بحكمتو يجعل منها قسمةن تشيع فيما بينهم جميعان. كمن ثم فقد فػىو  
أف يتباىى على أنداده كإخوانو بالعالمة. ال يمكن أف يتأت ى لو  –أيان كاف  –الباىرة على اإلنساف 

 خطاؤكف كخير الخطائين التوابوف. ذلك ألف الناس كلهم كما قاؿ المالطفى 

أف يتباىى بمزية من  –بياء كأنا أستثني دائمان الرسل كاألن –كذلكم ال يتأتى لئلنساف أيان كاف 
االلتزاـ كاالستقامة على المبادئ األخبلقية متعو اهلل عز كجل بها. ال يتأتى لو أف يتباىى على 
ااخرين بذلك ألنو كما يشعر بأف اهلل قد أنعم عليو ببعض ىذه المزايا فلنو ينبغي أف يعلم أف 

ثم فبل يتأتى لئلنساف أف يقف فيفىضٍّل  ااخرين يتمتعوف بمزايا أخرل فاتتو كلم يتمتع بها. كمن
نفسو على عباد اهلل جميعان ألنو مستقيم على أكامر اهلل غير شاردو عن صراط اهلل عز كجل. من ىو 
ىذا الذم يزعم أف ذلك. فػىو تى البارم عز كجل ىذه الفرصة على عباده جميعان. فػىو تى اهلل سبحانو 

تباىى أحدىم بأنو يتمتع بخلع فاضل لم يتمتع بو ااخركف. كتعالى الفرصة على عباده جميعان أف ي
إف كاف قد تمتع بخلع فاضل حسن فقد أكـر اهلل عز كجل ااخرين من األخبلؽ الفاضلة كالمزايا 
الحميدة بما لم يتمتع بو ىو. كسبحاف من كزع المنائ  بين عباده كما كزع فيما بينهم االبتبلءات 

 بالنقائه.

ا أنظر إليك البد أف أفضٍّلىكى على نفسي ألنني أنظر فأجد أنك تتمتع بمزايا كىكذا فلنني عندم
 حميدة لم أتمتع بهان كألنني أتأمل فأجد أنك كيًقٍيتى من كثيرو من االنحرافات ابتيًلٍيتي أنا بها.

ككذلك أنت إذا نظرتى إلي  ستفضلني على نفسك ألنك ستجدني قد أيٍكرًٍمتي ببعض المزايا التي 
 تك كفاتك التحلي بها كألنك ربما تجدني معافى من بعض النقائه التي قد ابتيًلٍيتى بها.فات

 كىكذا يتبادؿ الناس الفضلى فيما بينهم.

 فهذا ملخه معنى قولو عز كجلهلل

نىكيٍم(.  )كىالى تىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 الى تىنسىويٍا أنني قد مىيػ ٍزتي كبلًّ منكم على ااخر.

أف الواحد منكم إذا حىًمدى اهلل على نعمة قد أكرمو اهلل بها من حسن خلع الى تىنسىويٍا أف الى تىنسىويٍا 
 إخوانكم يتمتعوف بأخبلؽ أخرل لم تيمىت عوا أنتم بها.
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كالى تىنسىويٍا أف إخوانكم الذين تتأملوف في أحوالهم إف رأيتم أف فيهم من قد انح  في بعض األكزار 
بمثل ىذه األكزار أك بعضو منها ىكذا نقف أماـ معنى جليلو عظيم لقولو  فلتعلموا أنكم قد ابتليتم

 سبحانو كتعالىهلل

نىكيٍم(  )كىالى تىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 بعد أف قاؿهلل

 )كىأىف تػىٍعفيوٍا أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(.

كمن ثم ىذه ىي الوسيلة التي شاءىا اهلل عز كجل ألف تمتد من خبللها  صرةي األلفةن  صرة المودة 
  صرة التعاكف كالتآلف بين عباد اهلل جميعان.

عباد اهللهلل ىذا الذم أقولو لكم سين ةه من سنن اهلل عز كجل نقرؤىا في محكم تبيانون ال ييستثنى من 
ىذه السنة التي ذكرت لكم خبلصة عنها إال المستكبركف. فالمستكبر ىو ذاؾ الذم أىٍكدىل 

المزايا كالمحامد. المستكبر ال يمكن أف تلتق  لو مزية حميدة استكباره بكل ما قد يتمتع بو من 
 قد تكوف شفيعان لو يـو القيامة. كصدؽ اهلل القائلهلل

ًإف يػىرىٍكٍا كيل   يىةو ال  يػيٍؤًمنيواٍ  بػ ريكفى ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى ًإف يػىرىٍكٍا  )سىأىٍصًرؼي عىٍن  يىاًتيى ال ًذينى يػىتىكى ًبهىا كى
ًإف يػىرىٍكٍا سىًبيلى اٍلغىيٍّ يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن( ]األعراؼ هلل سى   [.ًُْٔبيلى الرٍُّشًد الى يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى

ىذا الذم يىٍذكيريهي لنا بياف اهلل عز كجل من خبلؿ جملة صغيرة في  يةو عظيمة يضعنا أماـ مبدأن 
ة. يطلب اهلل عز كجل مني كمنك إذا يأخذنا اهلل سبحانو كتعالى بو في مجاؿ األخبلؽ الحميد

تأم لى كلٌّ منا في كاقع إخوانون في سلوكاتهمن يطلب اهلل عز كجل منا أف نتبين فضائلهم كي نقتدم 
 بها كأف ال نبحث كنلتق  عثراتهم لكي نمد ألسنة االستعابة عليهم بها.

 سبحانو كتعالى بها.من المعاني البعيدة التي يخاطبنا اهلل  –بل معنىن  –ىذا ىو المعنى 

ابحث عن المزايا  -تتعرؼ عليهمن تحتك بهمن تتعامل معهم  -عندما تتعامل مع إخوانك 
 الالالحة التي متعهم اهلل بها مما قد فاتك التمتع بو. ىذا ىو الذم يفيدؾ.

كإنو ليتمتع من ذلك بمزايا كثيرة  –كإياؾ أف تشي  بوجهك عن المزايا التي يتمتع بها أخوؾ ىذا 
 لتلتق  الهنات كلتلتق  العيوب التي انح  فيها. –
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لو كنت من المبلئكة المعالومين لكاف لك ذلك. أم ا كأنت تعلم أنك كاحد ممن صىدىقىٍت عليو 
 بقولوهلل سنة رب العالمين سبحانو كتعالى التي عب ر عنها المالطفى 

 )كل بني  دـ خطاء(

 كالتي عب ر عنها البياف اإللهي بقولوهلل

 [ًِٖلعى اإًلنسىافي ضىًعيفان( ]النساء هلل )كىخي 

فليس لك أف تتمطى على مستول المبلئكية في حع نفسك ثم تضع المناظير المكبرة أماـ 
 عينيك لتلتق  بها عيوب كىنات إخوانك.

كإف كاف في الفقهاء  –كإنو ليطيب لي أف أستشهد في ىذا المقاـ بما قالو اإلماـ الشافعي شعران 
 .-االستشهاد بالشعر في مثل ىذا المقاـمن كىر ىيوا 

 فكلك عورات كللناس ألسن  لسانك ال تذكر بو عورة امرئو 

ىذه الحقيقة يػيبىالٍّرينىا بها كتاب اهللن كىذا من األخبلؽ اإلنسانية الحميدة التي تقف من األىمية 
 ربما فوؽ مستول كثيرو من الطاعات كالعبادات.

 ؽ المثل القائلهللصد –يا عباد اهلل  -من أجل ىذا 

 كل  من رأيت فالخضر اعتقد.

إذا رأيت إنسانان متطوحان في بعض المعاصين متلبسان ببعض ما ىو سيءه أك مرذكؿ من األخبلؽ 
فلياؾ أف تحكم عليو كعلى ماليره من خبلؿ ىذا الذم تراه بل قل في سرؾ كاستيقن في ضميرؾ 

 يائو كربما كاف ىو الخضر ذاتو.بأف ىذا اإلنساف ربما  لى إلى اهلل كليان من أكل

إذا رأيت في الناس من لم يتسم بالعالمة كاستطعت أف تحالي لو بعض الهنات كاالنحرافات 
فىأىًشٍ  بوجهك عن انحرافاتو كابحث في كيانو عن فضائلو ستجد فيو من الفضائل من أنت بحاجة 

إف لم يكن ىو الخضر اليـو  ماسة إليو كمن ثم حىسٍّن الظن بو كاعتقد أنو ربما كاف ىو الخضر.
 فلربما  ؿ بو األمر إلى أف يالب  في مستول الخضر غدان.
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كإنكم لتعلموف كما أعلم أف كثيرين ىم الذين عاشوا ردحان طويبلن من حياتهم منحرفينن تائهينن 
 عاكفين على ألوافو من الغي ثم إف اهلل انتشلهم باالجتباء فآلوا إلى اهلل سبحانو كتعالى كىم من

 أكليائو المحبوبين.

كلنا يعلم أف في الناس من يالدؽ عليهم ىذا األمر. أفأنت موقن أف ىؤالء الذين تراىم من 
التائهين كالمنحرفين لن ينتشلهم اهلل عز كجل بشفاعة خيليعو حميد يتمتعوف بو؟ بشفاعة استقامة 

أفموقن أنت أف ىؤالء الذين على بعض المزايا التي كز عها اهلل عز كجل رحمةن كلطفان بين عباده؟ 
 تنتقالهم لن يؤكلوا إلى اهلل سبحانو كتعالى إال بخاتمة حسنة.

ماذا كاف فضيل بن عياض في شبابو؟ ماذا كاف بشره الحافي في شبابو؟ كم ككم من الالالحين 
 الذين نعيش اليـو على مناقبهم كانوا في أكائل أيامهم من التائهين.

 شيرىطي ان في األسواؽن كيف كاف كإالـى صار أمره. مالك بن دينار ذلك الذم كاف

كما أقوؿ لك ىذا ناصحان أقوؿ لنفسي كلكهلل ال تكن أمينان من مكر اهلل عز كجل السيما إف 
تباىيت باستقامتك كبما متعك اهلل عز كجل ببعض المن ن أموقن أنت أف سببان من أسباب السخ  

كم عليك بالشقاء بعد أف سرتى أشواطان في طريع لم تتلبث بو كمن ثم فلف اهلل عز كجل قد يح
 السعادة؟

 [ٗٗ)فىبلى يىٍأمىني مىٍكرى الٌلًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلخىاًسريكفى( ]األعراؼ هلل 

 كالكافركف أيضان.

 بعضه يسير مما يدؿ عليو قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل -أيها اإلخوة  –ىذا 

نىكيٍم(  )كىالى تىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

ي عندما أنظر إلى التائهين من عباد اهلل أكاد أف أيسىلٍّمى على الواحد منهم كأف أقوؿ لو أدٍع اهلل إنن
. في سرٍّؾ أجل لعلو في سرٍّه يجأر إلى اهلل بالشكول كلعلو في سرٍّه يتضاءؿ ثم  لي في ًسرٍّؾى

شفع لو يـو يتضاءؿ كلعل البكاء يذيب حشاشتو للسوء الذم قد تلبس بون كلعل اهلل عز كجل ي
 القيامة بهذا الذم أقولو لك.
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أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعلنا تجاه أخطائنا من التوابين كأف يجعلنا تجاه ما متعىنىا بو من 
 صال  األعماؿ من الشاكرين. اقٍػبىًل اللهم منا ذلك.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌشلح ٚاٌوفبءاالٌزغبء اٌٝ هللا فٟ 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 اهلل عز كجل قد كصف حاؿ بعضو من عباده في محكم تبيانو فقاؿهللإف 

ًإذىا مىس كيمي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن تىٍدعيوفى ًإال  ًإي اهي فػىلىم ا نىج اكيٍم ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيمٍ  افى اإًلٍنسىافي  )كى  كىكى
ـٍ  كىفيوران. أىفىأىًمنتيٍم أىف يىٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى  اٍلبػىرٍّ أىٍك يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبان ثيم  الى تىًجديكٍا لىكيٍم كىًكيبلن. أى

م  الى تىًجديكٍا أىًمنتيٍم أىف ييًعيدىكيٍم ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم قىاًصفا مٍّنى الرٍّيً  فػىيػيٍغرًقىكيم ًبمىا كىفىٍرتيٍم ثي 
نىا ًبًو تىبً   [ٗٔ-ٕٔيعان( ]اإلسراء هلل لىكيٍم عىلىيػٍ

ىناؾ بعض من عباد اهلل عز كجل يالف حالهم بهذا الكبلـ البليغ. إنهم إذا فوجئوا بالماليبة 
ييخىي لي إليهم أف ببلءىا نابعه من ذاتها كأنها إذا انجابت تحولوا من الخطر إلى ساحة األماف. قد 

حالة التي فاجأتو كشعر من جرائها بالضر يػيٍبتىلى الواحد منهم بالفقر فبل يرل الماليبة إال ىذه ال
 كاأللم كتالور أف ىذه الحالة إذا زايلتو فلنو يالب  في أمن كطمأنينة.

كلربما ابتلي بمرض يستقر في ذىنو أف الببلء إنما ىو نابع من ىذه الحالة التي ابتيًليى بهان من ىذا 
ائً  و ك المو استطاع أف يضمن لنفسو األمن المرض الذم انح   في كيانو فلذا عيوًفيى كانعتع من بػيرىحى

 كساحة الرغد من العيش.

كلربما كاجهو عدك أفقده أمنو كطمأنينتو يستقر في ذىنو أف الببلء محالور في ىذا الذم كاجهون 
فلذا زاؿ العدك كانحسر العدكاف عاد إلى الطمأنينة كعاد إلى األمن متالوران أف الببلء قد زايلو كأنو 

 ن من األماف.يعيش ااف في حال
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كلكن ىذا التالور تالور خاطئ يػينىبػٍّهينىا بياف اهلل سبحانو كتعالى إلى خطورة ىذا الخطأ الذم يقع 
 فيو كثير من الناس.

ليست الماليبة أف يهتاج البحر كأف يهددؾ بالغرؽ حتى إذا رأيت نفسك على اليابسة تخيلت أف 
 الببلء قد زايلك كأف الخطر قد انجاب عنكن ال.

 ء يهب  إليك من علياء الربوبية كال ينبثع لك من الطبيعة.الببل

اإللو الذم شاء أف يبتليك بفقر ربما ابتبلؾ بالغنى فكاف الغنى أشد ببلءن من الفقر الذم كنت 
 تعاني منو.

كاإللو الذم يبتليك بمرض أفقدؾ الراحة كأفقدؾ األمن ربما عافاؾ اهلل عز كجل بعد ذلك ففج ر 
 تي تتمتع بها ببلءن أطم كماليبة أشد.من العافية ال

 أجلن ىذا معنى كبلـ اهلل عز كجلهلل

إلسراء هلل )أىفىأىًمنتيٍم أىف يىٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبان ثيم  الى تىًجديكٍا لىكيٍم كىًكيبلن( ]ا
ٖٔ.] 

 كىذا المعنى ذاتو يلفت البياف اإللهي نظرنا إليو عندما يقوؿهلل 

اء أىف يػيٍرسً  ـٍ أىًمنتيم م ن ًفي الس مى لى )أىأىًمنتيم م ن ًفي الس مىاء أىف يىٍخًسفى ًبكيمي األىٍرضى فىًلذىا ًىيى تىميوري. أى
تػىٍعلىميوفى كىٍيفى نىًذيًر( ]الملك هلل   [ُٕ-ُٔعىلىٍيكيٍم حىاًصبان فىسى

ما أكثر ما يتالور اإلنساف أف األرض مهده جعلها اهلل عز كجل سببان للسعادة كاألمن كالرخاء كجعل 
 -إف شاء  -منها كنػزان لسائر مبتغياتو كلكنو ينسى أف ىذا اإللو الذم جعل فعبلن من األرض مهدان 

بأسرىا. كاسمعوا يا عباد جعل لك منها سببان للدمارن جعل منها أفواىان فاغرة تبتلعك بل تبتلع أيم ةن 
في إىبلؾ من أىلك من عباده.  –إف جاز ىذا التعبير  –اهلل بياف اهلل عز كجل كيف يرينا التفنن 

 أىلكهم بوسائل كثيران ما نراىا أسبابان للسعادة. أىلك بعضهم بالماء الذم جعلو اهلل سران للحياة.

( ]األ  [َّنبياء هلل )كىجىعىٍلنىا ًمنى اٍلمىاء كيل  شىٍيءو حىيٍّ

أىلك اهلل عز كجل كثيران من األمم بنسمات الهواء الرخية التي نراىا سببان لبلنتعاش كسببان الستمرار 
 الحياة.
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أىلك اهلل سبحانو كتعالى أناسان عن طريع ىذه األرض التي جعلها اهلل سبحانو كتعالى لئلنساف 
 مهدان كال كمهد األـ الذم تبسطو للطفل.

هيم م ٍن خىسىٍفنىا )فىكيبلًّ أىخىذٍ  ٍتوي الال ٍيحىةي كىًمنػٍ هيم م ٍن أىخىذى هيم م ٍن أىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍ نًبًو فىًمنػٍ بًًو نىا ًبذى
انيوا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى( ]العنكبوت هلل  هيم م ٍن أىٍغرىقٍػنىا كىمىا كىافى الل وي لًيىٍظًلمىهيٍم كىلىًكن كى  [.َْاألىٍرضى كىًمنػٍ

أرأيتم إلى ىذا المعنى التربوم الذم ينبهنا إليو بياف اهلل عز كجلن إنو يقوؿ لنا جميعان يا عباد اهللهلل 
اجعلوا خوفكم من الذم يرسل عليكم الماليبة عندما يشاء كيمتعكم بالنعمة عندما يشاءن ال 

ما أكثر ما يجعل تجعلوا خوفكم من شب  الماليبة ذاتًهان الماليبة جنده من جنود اهلل عز كجل ك 
 من ىذا الجند سببان لنعمةن سببان لسعادةن أجل. ىذا ما ينبهنا إليو بياف اهلل سبحانو كتعالى.

كلو أف اإلنساف كعى ىذه التبالرة الربانية لكاف خيالو كلكانت مشاعره الوجدانية دائمان متجهةن إلى 
و كتعالى يسألو بذؿ عبوديتو أف يبعد اهلل سبحانو كتعالىن إف كاجهتو الماليبة التجأ إلى اهلل سبحان

قائبلنهلل )إف عافيتك أكسع  عنو ىذه الماليبة كيسأؿ اهلل عز كجل العافية كما سألها رسوؿ اهلل 
 لي(.

فلذا انجابت الماليبة بقي يلتجئ إلى اهلل عز كجل ألنو يعلم أف الساعة التي يتمتع فيها برغد 
بالعافية كالالحة ربما تقل بىت كتحولت في لحظة كاحدة العيشن يعلم أف الساعة التي يتمتع فيها 

إلى سبب للشقاءن إلى سبب لضنك العيش كلآلالـ الميًمض ة التي ال حد  لها كمن ثم فهو دائم 
 االلتجاء إلى اهلل.

يلتجئ إلى اهلل في الشدة يسألو أف يبعد عنو الشدةن كيلتجئ إلى اهلل في الرخاء يسألو عز كجل أف 
ءه ىذان يسألو عز كجل أال يحوؿ رخاءه إلى شدةن كيذكر في ىذا الوصية التي أكصى بها يبقي رخا

 رسوؿي اهلل عبدى اهلل بن عباس إذ قاؿ في كصيتوهلل

 )تعر ؼ إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة(.

فس عباد اهللهلل ىذه حاؿ كثيرو منان يلتجئوف إلى اهلل عز كجل عند الشدة فراران منهان حتى إذا تن
أحدىم الالعداء كزالت الشدة نسي اإللو الذم كاف يلتجئ إليون غابت الشدة غاب معها االلتجاء 

 إلى اهلل.
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كم رأينا أناسان ابتلوا بفقر بعد غنى أك ابتلوا بمرض بعد عافية كإذا بالواحد منهم يطرؽ أبواب 
عز كجل مني ىذه الشدة  الالالحين يسأؿ ىذا كذاؾهلل أال تعلم دعاءن لو أنني دعوت بو يفرٍّجي اهلل

التي أعاني منها؟ فلذا علم صيغة من صيغ الدعاء أخذ يكررىا كما لو كاف طفبلن يحفظ كظيفتون 
حتى إذا أكرمو اهلل عز كجل بالعافية بعد المرض كأكرمو اهلل سبحانو كتعالى بالغنى بعد الفقر نسي 

كلم يكن خوفان من مرسلها كىو اهلل ما كاف يالنع ألف التجاءه إنما كاف خوفان من الماليبة ذاتها 
 سبحانو كتعالى.

عباد اهلل أنا أقف مدىوشان أماـ صورة لطفل ال يعي كأنظر بالمقابل إلى أمثالنا من الذين متعهم اهلل 
 بالعقل كتجربة الحياة فأجد أف ىذا الطفل أقرب إلى الفهم كالمعرفة من كثيرو من أمثالنا.

يحتضنو كيطمئن الولد الطفل أنو مكلوءه بعناية كالده كيشرؼ بو يحمل الوالد طفلو بين ذراعيو ك 
كالده على كادو سحيعن ما إف ينظر الطفل إلى ىذا الوادم السحيع حتى يتشبث بأبيون حتى 

يلتالع بأبيو التالاقان عجيبان. ىو في أحضاف أبيون ذراع كالده يحوط بون أجلن ىو يعلم أنو مكلوءه 
ء على مقربة منو كيعلم أف مالدر أمنو كالده كيعلم أف مالدر شقائو بعناية أبيو لكنو رأل الببل

كالخطر الذم قد يطوؼ بو إعراض أبيو عنو كمن ثم يظل متشبثان بأبيون يظل في كل حاؿو ملتالقان 
بالدر أبيو. ىذا حاؿ ىذا الطفلن أما اإلنساف من أمثالنان أما العاقل الذم أدرؾ أسرار الحياة 

 م ىذه الحقيقة.أليس أكلى بو أف يعل

كلنا أيها اإلخوة نطل ببالائرنا كأبالارنا على مالائب ىي قريبة منا جميعانن نطل عليها كنعلم أنها 
أف مالدر ىذه المالائب موالنا كخالقينان مالدر  –أك ينبغي أف نعلم  –توشك أف تقع بنان كنعلم 

 االبتبلء ىو اهلل عز كجلن أليس ىو القائلهلل

ليوكيم بًالش رٍّ  نىا تػيٍرجىعيوفى( ]األنبياء هلل  )كىنػىبػٍ ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ  [ّٓكىاٍلخى

نعلم ىذه الحقيقةن فلماذا ال نفعل كما يفعل ىذا الطفل؟! لماذا ال نتشبث برحمة اهلل كلطفو؟! 
لماذا ال نظل نلتجئ إلى اهلل عز كجل في الرخاء كما نلتجئ إليو في الشدة؟! لماذا ال يكوف شأننا  

ل بل لماذا ال نتعلم من ىذا الطفل إذ يلتجئ إلى أبيو كإذ يرمقو بعينين تزيغاف كشأف ىذا الطف
بالخوؼ كأنو يقوؿ ال تتخل عني يا أبين ال تتركني يا أبي للخطر المحدؽ الذم أراه من حولي 
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كىو في حالة أمنن كىو في حالة طمأنينةن أين نحن يا عباد اهلل من ىذا المعنى ندركو في عبلقة 
 عبيدان كبين ربنا كموالنا سبحانو كتعالى. ما بيننا

يفر أحدنا إلى اهلل عندما تطوؼ بو محنةن فقرن مرضن عدك يتهددهن أجل. فلذا استجاب اهلل عز 
كجل دعاءه كفر جى عنو كربو تنظر إليو كإذا ىو يعود إلى غفلتون يعود إلى شأنو كدنياه ككأف الببلء 

اليد الحانية التي أنقذتو من الفقر كأنقذتو من المرضن كأف قد زاؿ كال يمكن أف يعود إليون ككأف 
 ىذه اليد الحانية ال تستطيع أف تعود فتبتليو بشرٍّ من ذلك الببلء الذم أصابو.

 ىذا شأف طائفةو من الناس كصفهم اهلل عز كجل بما قد سمعنا.

لمعنىن يعلو بنا إلى ىذه كأعود فأذكٍّر نفسي كأذكركم بهذا البياف الرباني البليغ معبران عن ىذا ا
 التربية 

ًإذىا مىس كيمي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن تىٍدعيوفى ًإال  ًإي اهي فػىلىم ا نىج اكيٍم ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيمٍ  افى اإًلٍنسىافي  )كى  كىكى
ـٍ كىفيوران. أىفىأىًمنتيٍم أىف يىٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك يػيٍرًسلى عى  لىٍيكيٍم حىاًصبان ثيم  الى تىًجديكٍا لىكيٍم كىًكيبلن. أى

م  الى تىًجديكٍا أىًمنتيٍم أىف ييًعيدىكيٍم ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم قىاًصفا مٍّنى الرٍّيً  فػىيػيٍغرًقىكيم ًبمىا كىفىٍرتيٍم ثي 
نىا ًبًو تىًبيعان( ]اإلسراء هلل   [.ٗٔ-ٕٔلىكيٍم عىلىيػٍ

أنت يا ابن  دـ في قبضة الرحمنن أنت يا ابن  دـ في قبضة اهلل سبحانو كتعالى يفعل بك ما 
يشاء. كن كهذا الطفل الذم يظل يرمع بعين االسترحاـ أباهن كن كهذا الطفل الذم يلتالع بالدر 

أبيون كلكن فلنعلم أف كلينا ىو اهلل كلنعلم أف مالدر الببلء كمالدر النعيم كمالدر السعادة 
شقاءن مالدر ذلك كلو ىو اهلل سبحانو كتعالى. كإذا كقف اإلنساف موقف العبودية مع اهلل في كال

حالتي الرخاء كالشدة فليعلم أف اهلل عز كجل قد أجزؿ لو األجر كحقع لو سعادة العقبى التي 
 تنتظره بعد الموت. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٚرؼبٌٝ ٚاٌّٛلٓ ثٍمبئٗ ٚاٌغبؽل ثبهلل ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚإٌّىو فوق ِب ث١ٓ اٌّئِٓ ثبهلل ٍجؾبٔٗ

 ٌٍمبئٗ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي 

إف فرؽ ما بين المؤمن باهلل سبحانو كتعالى كالموقن بلقائو كالجاحد باهلل سبحانو كتعالى كالمنكر 
 للقائو فرؽ ما بينهما ىو التاليهلل

لقاءه باهلل  أما المؤمن باهلل سبحانو كتعالى كالموقن بلقائو فلف كل ما مر  من عمره عاـ استبشر بأف
سبحانو كتعالى قد أصب  أكثر قربان كبأف ساعة رؤيتو هلل عز كجل ككقوفو بين يديو قد أزفت 

كدنت. ثم إنو ينظر في ماضي حياتو فلف كجد أف اهلل عز كجل قد كفقو لبلستقامة على أكامره 
بعض المعاصي  كاالبتعاد عن نواىيو حىًمدى اهلل كاستبشر كإف رأل أف ميقىالٍّر تائو قد توغل في

كاألكزار استدرؾ كاستفاد من البقية الباقية من حياتو فتاب ك ب إلى اهلل سبحانو كتعالى كأحسن 
 سلوكو كقػىو ـ اعوجاجون كىو في كلتا الحالتين في خير.

كأما الجاحد باهلل كالمنكر للقائو فهو إذا رأل أف عامان قد انقضى كانسلخ من حياتو يشعر بأف 
قد دنت منو كبأنو قد أصب  قريبان من الجدار المغلع في داخل النفع المظلم ساعة االختناؽ 

الذم يسير فيون نفع ذم اتجاه كاحدن كمن ثم فلنو يشعر بالوحشةن إذ يشعر بأف ساعة انقضائو 
قد أزفت كأف ساعة ابتعاده عن مائدة المتع كالشهوات التي يعيبُّها قد   –فيما يتالور  –كزكالو 

فلف ىذا الشعور يزجو في كحشة ما مثلها كحشة كال يفر من ىذه الوحشة إال دنتن كمن ثم 
بواسطة النسياف كأٌنى لو النسياف! ليس لو من سبيل إلى النسياف إال عن طريع العكوؼ على كأس 

 ثم كأس ثم أخرل.
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ستيئس ىذا ىو فرؽ ما بين المؤمن باهلل عز كجل كالموقن بلقائو كالجاحد باهلل سبحانو كتعالى كالم
 من لقاء اهلل سبحانو كتعالى.

ىذه المقارنة لكي نرجع بشكر عظيم هلل عز كجل كبحمدو ال ينتهي  –يا عباد اهلل  –كأنا أعقد 
لموالنا سبحانو كتعالى إذ لم يقطعنا عن معرفتون أكرمنا بمعرفة ذاتو عن طريع معرفة أنفسنان بال رىنىا 

يػ ٍناهن بىال رىنىا اهلل عز كجل بالمبدأ الذم بقالة ىذه الرحلة التي نقطع ساعاتها طبع م نهج مرسـو تػىبػى
انطلقنا منو كالنهاية الالغرل التي تنتظرنا موتان كرحيبلن من ىذه الحياة ثم النهاية الكبرل التي نحن 

 على موعد معها بعوف اهلل سبحانو كتعالى كرحمتو كتوفيقو إذ نكوف كما كعد اهلل عز كجلهلل

 [.ٓٓ-ًْٓفي جىن اتو كىنػىهىرو. ًفي مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مىًليكو مٍُّقتىًدرو( ]القمر هلل  )ًإف  اٍلميت ًقينى 

عباد اهللهلل تعالوا نحمد اهلل سبحانو كتعالى أف لم يجعلنا من أكلئك الشاردين التائهين في صحراء 
ي يقطعونها كال ىذا الوجود ميت مين في جنبات ىذا الكوفن ال يعلموف مبدأن لرحلتهم الحياتية الت

يدركوف شيئان من معنى الموت إال أنو العدـ المطلع كمن ثم فلف أحدىم كلما دنا من الموت 
ـه من عمره شعر بالوحشة كشعر باألسى يكاد يأخذ منو بالخناؽ.  كانطول عا

 احمدكا اهلل أف لم يجعلنا من ىؤالء الناس.

 وهلل احمدكا اهلل سبحانو كتعالى أف بىال رىنىا بحقيقة قول

 [.ُُ)قيٍل يػىتػىوىف اكيم م لىكي اٍلمىٍوًت ال ًذم كيكٍّلى ًبكيٍم ثيم  ًإلىى رىبٍّكيٍم تػيٍرجىعيوفى( ]السجدة هلل 

تعالوا نحمد اهلل عز كجل أف بىال رىنىا بالبشارة التي ينطوم عليها حىدىثي الموت كذلك عندما قاؿ 
 مخاطبان لنا جميعانن مخاطبان لكل مؤمنهلل

 [ُٖٓتٍُّم أىٍك قيًتٍلتيٍم إًللىى اهلل تيٍحشىريكفى( ] ؿ عمراف هلل )كىلىًئن مُّ 

عندما يجد أف  –بل منتشيان بالسعادة  –)إًللىى اهلل تيٍحشىريكفى( أجلن كم ككم يكوف المؤمن سعيدان 
أياـ عمره في ىذه الحياة الدنيا قد انطوت كأنو قد  ف أف يرحل إلى ىذا اإللو الذم قد طاؿ 

 قو إليو.حنينو كاشتيا

كىل ىنالك سعادة أسعد كأياـ أركع كعرس أمتع من أف يحين اللقاء الذم كعىدىؾى اهلل سبحانو 
 كتعالى بو!؟



  

 ~545 ~ 
 

 ىل ىنالك سعادة أمتع من أف تجد نفسك أماـ ىذا الذم كعدؾ اهلل عز كجل بو!؟

 )كىلىًئن مُّتٍُّم أىٍك قيًتٍلتيٍم إًللىى اهلل تيٍحشىريكفى(.

اهلل سبحانو كتعالى أف أرل مشهدان يػيقىطٍّعي القلوبن مشهد أكلئك الذين ظننت عباد اهللهلل لقد قضى 
 أنهم يحتفلوف احتفاؿ فرحة بوالدة عاـو جديد على إثر انتهاء عاـ أدبرن كلكن ماذا رأيت!؟

سمعت السخ ن سمعت الكلمات التي تعبٍّر عن األسىن تعبٍّر عن اليأسن تعبٍّر عن الوحشةن 
كرأيت كيف يفر ىؤالء الناس كأنا أتأمل في ىذا المشهد من كثبن رأيت   كرأيت مظاىر البؤس

كيف أنهم يفركف من الوحشة التي تلفُّ بهم من سائر األنحاء إلى شيء كاحد ال ثاني لون إنو 
الشرابن يشرب ثم يشرب ثم يشرب إلى أف يرتمي أرضان ثم ييجىرُّ جر ان إلى المكاف الذم أيًعد  لو 

 لثاني فالثالث فالرابع فالخامس.ثم يأتي دكر ا

 إنو احتفاؿ لكنو احتفاؿ يعبٍّر عن مأساة ما مثلها مأساةن لماذا؟

ألنهم لم يالغوا إلى بياف اهلل الذم أنبأنا عن قالة ىذه الرحلة من مبدئها إلى النهاية الالغرل فيها 
 ف حقيقتو.إلى النهاية العظمى فاستوحشوا من الموتن استوحشوا من العمر الذم ال يعلمو 

أما نحن يا عباد اهلل الذين شر فىهم اهلل عز كجل بمعرفتو فأحسب أننا جميعان نتبي ن كنشعر بأننا 
 داخلوف تحت حمى لطف اهلل عز كجل كرعايتو كذلك عندما نتدبر قولوهلل

اًفرًينى ال مىٍولىى لىهيٍم(  [ُُ]محمد هلل        )ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

نىا إليو نسب عبوديتنا  نعمن لسنا مييىت ًمين في صحراء ىذه الحياةن نحن مشدكدكف إلى موالنان يشيدُّ
 لو كلطفو يستمر كيتجو إلينا من خبلؿ كاليتو علينان ألم تقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّ   [ِٕٓليمى

ىذه حقيقة أمتػىعىنىا اهلل عز كجل بهان كإنما أيذىكٍّري نفسي كأيذىكٍّريكيم بذلك لكي نستغرؽ في شكر اهلل 
أف لم يجعلنا من أكلئك الذين يفسركف الحياة بالمآسين يفسركف انقضاء ىذه الحياة كاستقباؿ 

 الموت بأسى ما مثلو أسى.

 هلل كنت الساعة أتلو قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل عباد اهلل
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نىاؾى عىنػٍ  اًة كىاٍلعىًشيٍّ ييرًيديكفى كىٍجهىوي كىال تػىٍعدي عىيػٍ هيٍم تيرًيدي )كىاٍصًبٍر نػىٍفسىكى مىعى ال ًذينى يىٍدعيوفى رىبػ هيم بًاٍلغىدى
نٍػيىا(  زًينىةى اٍلحىيىاًة الدُّ

 ثم قاؿهلل

 [.ِٖبىوي عىن ًذٍكرًنىا كىاتػ بىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطان( ]الكهف هلل )كىال تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىلٍ 

 قفوا بتأمل كتدبر عند قولو سبحانوهلل

 )كىال تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرًنىا(

إذف ىنالك أناس أغفل اهلل عز كجل قلوبهم عن ذكره فعاشوا يتقلبوف في فجاج ىذه الحياة كىم 
 عرفوف موالىم كخالقهم كمن ثم ال يعرفوف ىوياتهم كأنفسهم.ال ي

أما نحن فقد أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بأف جعل قلوبنا أكعية لذكرهن أكعية لحبون أكعيتو لتعظيمو 
 كمهابتو كمخافتو.

 كم ىي جليلة ىذه النعمة.

ئك الذين جعلت قلوبهم كم أنت لطيف بنا يا موالنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ إذ لم تجعلنا من أكل
في غطاء عن ذكرؾن جعلتى قلوبنا أكعية لذكرؾن حبٍبتى إلينا اإليمافن زيػ ٍنتىو في قلوبنان كىر ٍىتى إلينا 

 الكفر كالفسوؽ كالعالياف.

 تجعلنا نستبشر إذا دنا الموتن ال نأسى كال نشعر ببؤسو كال بشقاء. –أيها اإلخوة  –ىذه الحالة 

 الموت! ما الموت؟

 موت عبارة عن الساعة التي يرتفع مما بينك كبين اهلل الحجاب.ال

رسائل  –كأنتن أنت الذم ما زلت تسأؿ اهلل عز كجل كال تراهن تدعوه كال تراهن تأتيك رسائلو 
 تأتيك استجاباتو لدعائك دكف أف تراه. –الحب 

ر إلهك الذم كنت الموت ىي الساعة التي يػيقىاؿ لك من خبللها ىا لقد أزفت الساعة التي ستبال
تدعوه كال تراهن أزفت الساعة التي كنت تسأؿ اهلل عز كجل كال تدركو ببالرؾن أزفت الساعة التي 

 تذكٍّريؾ برسائل الحب كالنعم التي كانت تتوارد إليك من اهلل.
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ىذا ىو الموتن ىذه ىي حقيقة الموت يا عباد اهلل لكن لمن؟ لمن عرؼ اهلل حتى كلو كاف عاصيان 
 يؤكب إلى اهلل إف لم يكن مستكبران على اهلل سبحانو كتعالى.ألنو س

تعالوا يا عباد اهلل نغذم ىذه النعمة التي أنعم اهلل بها علينا بمزيد من الشكرن بمزيد من الحمد 
نقوؿ بل يقوؿ كل كاحد منا   –إذا دنت ساعة الموت ككقعنا في سكرات الموت  –لعلنا بذلك 

ى عنو عندما كاف يعاني من سكرات الموت كسمع كاحدان من أقاربو كما قاؿ ببلؿ رضي اهلل تعال
 يقوؿ كا كرباه قاؿهلل بل كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبو.

فاللهم كفقنا أف نقوؿ في تلك الساعة التي ستحيع بنا عما قريبن كفقنا أف نقوؿ مثل ما قاؿ 
 كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبو. ببلؿ مؤذف رسوؿ اهلل 

كإف من رحمة اهلل بعباده أنو خب أ لهم بشرل يركنها في دار الدنيا قبل الرحيل منها إلى الدار 
 ااخرة.

 أين تكوف ىذه البشرل؟

قبيل الموتن ساعة السكرات يريك اهلل عز كجل بشارة النعمة التي تنتظرؾن كلسوؼ يجعل اهلل 
 ه البشارة مخدران ينسيك  الـ سكرات الموت.عز كجل من ىذ

 ألم تقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كتعاؿهلل

نػىز ؿي عىلىٍيًهمي اٍلمىبلًئكىةي أىال تىخىافيوا كىال تىٍحزىني  وا كىأىٍبًشريكا بًاٍلجىن ًة )ًإف  ال ًذينى قىاليوا رىبػُّنىا الل وي ثيم  اٍستػىقىاميوا تػىتػى
نٍػيىا كىًفي ااًخرىًة( ]فاللت هلل ال ًتي كينتيٍم تيوعىديكفى  يىاًة الدُّ  [ُّ-َّ. نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ًفي اٍلحى

 إذف ىذه بشارة من المبلئكة تكوف كأنت حين كأنت في دار الدنيا 

نٍػيىا كىًفي )أىال تىخىافيوا كىال تىٍحزىنيوا كىأىٍبًشريكا بًاٍلجىن ًة ال ًتي كينتيٍم تيوعىديكفى. نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ًفي  اٍلحىيىاًة الدُّ
( ]فاللتهلل  ا مىا تىٍشتىًهي أىنفيسيكيٍم كىلىكيٍم ًفيهىا مىا تىد عيوفى نػيزيالن مٍٍّن غىفيورو ر ًحيمو -َّااًخرىًة كىلىكيٍم ًفيهى

ِّ.] 

نىا على النهج الذم ارتضيتو لنان اللهم اجعل قلوبنا أكعية لحبكن زدنا إي نىان اللهم ثبٍّتػٍ مانان اللهم ثبٍّتػٍ
نىا على ىذا النهج حتى إذا جاءت سكرة  بكن زدنا يا ربي حبان لكن زدنا تعظيمان لحرماتكن ثػىبٍّتػٍ
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الموت شعرنا منها بالبشارةن شعرنا منها بعرس ال أمتعى منو كال ألذ. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف 
 يجيب دعائي كدعاءكمن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~549 ~ 
 

 ػوٚثخ ٚػوث١خ اٌموآْ

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد 

ألفت نظرم كأنظاركم جميعان إلى ىذه الظاىرة في كتاب اهلل عز كجل. إنو يركٍّزي دائمان كمكرران على 
عركبة كعربية القر ف. ال يكتفي البياف اإللهي من بياف ذلك مرة أك مرتين أك ثبلث مرات بل يكرر 

 كيؤكد التكريرن فهو يقوؿهلل

( ]ا رى ًذم ًعوىجو  [ِٖلزمر هلل )قير نان عىرىبًٌيان غىيػٍ

 كيقوؿهلل

 [ِ)ًإن ا أىنزىٍلنىاهي قػيٍر نان عىرىبًٌيان ل عىل كيٍم تػىٍعًقليوفى( ]يوسف هلل 

 كيقوؿهلل

ا ًلسىافه عىرىًبيٌّ مًُّبينه(     ]النحل هلل  ػذى  [َُّ)لٍّسىافي ال ًذم يػيٍلًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجىًميٌّ كىىى

 كيقوؿهلل

. بًًلسىافو عىرىًبيٍّ مًُّبينو( ]الشعراء هلل )نػىزىؿى ًبًو الرُّكحي األىًميني. عىلىى  -ُّٗقػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًينى
ُٗٓ] 

 أفأسترسل كأستعرض معكم مزيدان من اايات؟

 لماذا كما الحكمة من ىذا التأكيد المتكرر؟

مة يؤكد لنا أف العربية ستظل بخير مادامت األ –بل البياف الرباني العربي  –إف البياف العربي 
اإلسبلمية مشدكدةن إلى ىذا الكتاب الذم شرفها اهلل سبحانو كتعالى بو كخاطبها بون مادامت 
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مشدكدة إليو تتلوه بتدبر كتتبين صوره الجمالية العجيبة التي تأخذ بجوانب النفس كتقف على 
 بياناتو المعجزة التي يتعشقها الذكؽ اإلنساني.

تو أف القر ف ستظل منافذه موصولة إلى عقوؿ األمة كيؤكد لنا بياف اهلل عز كجل في الوقت ذا
كأفئدتها مادامت ىذه األمة تعود إلى اللغة التي اختارىا البياف اإللهي خطابان لعبادهن مادامت ىذه 
األمة ترجع إلى ىذه اللغةن تقف أماـ صورىا األخاذةن تقف أماـ بيانها الذم سمت بو إلى شأكو لم 

األمة مشدكدة إلى ىذه اللغةن إلى جماؿ بيانها كإلى صورىا البليغة  تبلغو أم لغة أخرلن مادامت
ثم إنها تعكف على دراسة قواعدىا فلسوؼ يظل القر ف ىو الحكم كلسوؼ تظل منافذه متاللة 

 إلى عقوؿ ىذه األمة كقلوبها.

بلن مستمرانن كل كىكذا يؤكد لنا بياف اهلل عز كجل أف بين القر ف كاللغة العربية التي تػىنػىز ؿى بها تفاع
 منهما مفتاح لآلخرن كل منهما يسوؽ القلب كالعقل إلى تعشع ااخر كإلى التعلع بو.

عباد اهللهلل نظران إلى أف المؤسسات كالمحافل الغربية التي تتربه باإلسبلـ كتكيد لو تبينت ىذه 
خططان الحقيقة كدرستها كعكفت طويبلن على دراستها فلنها كضعت في أكاس  القرف الماضي 

ماكرة للفالل بين ىذين القطبين المتفاعلينن كضعت خططان معلنة لفالل ىذه األمة عن لغتها بل 
لغة القر ف كي ال تجد في ىذه اللغة ما يسوقها إلى االستئناس بالقر ف فالتعلع بو فالتعشع 
دىا لبياناتو فالخضوع لتعاليمون كفعلت فعلها الماكر لالرؼ ىذه األمة عن القر ف كي ال يقو 

القر ف في سمو بيانو كفي ألع ببلغتو إلى معينو الذم تنػز ؿ بو أال كىو اللغة العربيةن كي ال يشد 
القر في األمةى إلى الوقوؼ على ىذه اللغة كالركوف إليها ثم حبها كتعشقها ثم العكوؼ على دراسة 

لتي رسمها قواعدىا كببلغتهان كالوقت يضيع عن كضع النقاط على الحركؼ كبياف الخط  ا
اليونسكو كبياف الخ  التي ريًسمىت في ظبلـ ليل داىم ككل ذلك معلـو كمقركء كمعركؼن كلكن 

من حسن الحظ كمن لطف اهلل عز كجل بعباده أف باءت تلك الخط  بالفشل كالخيبة فلم 
يستطع قادة تلك المؤسسات كالمحافل أف يحققوا شيئان من ىذا الذم ابتغوه بل الذم حالل 

لخططهم المستعلنة أف ظهرت ردكد فعل لدل أمتنا العربية كاإلسبلمية تجاه ىذا األمرن كمن نتيجة 
القواعد المعركفة أف الكيد المعلن البد أف يفجر ردكد الفعل. كلقد كانت ردكد الفعل كال تزاؿ 

ىي أكؿ ما يخنع كيد الكائدين. خابت تلك الخط  كنظرنا في أكاس  ذلك القرف كما بعد فرأينا 
ألع اللغة العربية كيف يعود متجددان على ألسن األدباء كالشعراء التي كانت أمتنا العربية كاإلسبلمية 
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كما تزاؿ تعتز بهم. رأينا كيف أف أمتنا العربية تتسامى فوؽ العامية التي فرض عليها كالتي أريد لها. 
وىا إلى استعماؿ اللغة العربية رأينا حتى كثيران من المسرحيات كالتمثيليات قد شيد  أصحابها كمنتج

الفالحى على الرغم من أف أكلئك الكائدين قرركا القضاء على اللغة العربية بسكين اللهجات 
 العامية كلكن ىذه الخطة لم تتحقع.

 ىل توقف أكلئك الكائدكف عن كيدىم يا عباد اهلل؟

ؽ كأخذكا يخططوف معاذ اهللن لم يتوقفوان كلكن الذم حالل أنهم خاضوا اليـو إلى األعما
كيكيدكف في الخفاءن أخذكا يخططوف ككأنهم أخذكا العبرة من الغل  الذم ارتكبوهن يخططوف في 

الظبلـ دكف أف يشعر بخططهم العرب بل ىذه األمة العربية المسلمة. كلكن الخط  الماكرة 
نفسهم للقضاء الخفية تأبى إلى أف تعلن عن نفسهان فما ىي الخطة الجديدة التي يرسمها أكلئك أ

 على العربية في ألسن ىذه األمة كمن ثم للفالل بين ىذه األمة كقر نها؟

 سبيل ذلك ىو التاليهلل

أكالن الفالل بين اللغة العربية كنموذجها األسمىن كإنكم لتعلموف أف النموذج األسمى للغة العربية 
د بمقياسها الببلغي إليو إال إنما ىو القر فن كال أعلم أف لغة من لغات العالم لها نموذج أسمى تعو 

 اللغة العربية. الخطة األكلى ىي الفالل ما بين اللغة العربية كنموذجها األسمى.

الخطة الثانية ىي الفالل ما بين اللغة العربية كمالدر ببلغتها كقواعدىا كألقها كصورىا البيانية أال 
 كىو الشعر الجاىلي كالنالوص التي كصلت إلينا من صدر اإلسبلـ.

الخطة الثالثة ىي العمل على إبعاد الالور الجمالية التي يتعشقها الذكؽ العربي من أفكار الناشئة 
كإبعادىا عن ذكقهم الالافي المتألعن كما أكثر الالور البيانية الجمالية التي تأخذ بمجامع النفس 

شئ حيمٍّلى من مشاىد نالوص عربية نعود فيها إلى ينبوع تاريخ ىذه األمة. ثم ماذا؟ ثم إف الن
كييحىم لي بعد ذلك أك قارىفى من القواعد العربية الجافة تيٍحشىى بها أذىانهم من أجل أف يشعركا 
بالعوبة شديدة كمن أجل أف يشعركا بثقل ىذه المهمة التي تيٍحشىى بها أذىانهم كأدمغتهم كمن 

األمة عن الجواذب أجل أف تتحقع من كراء ذلك عقدة نفسية تجاه قواعد العربية. تػيٍقالىى ىذه 
التي تجذبها إلى ىذه اللغة الرائعة التي كم ككم تعشقتها أمة بل أجياؿ نفخر اليـو بها. الخطة 
ترمي إلى فالل أذىاف الناشئة كأذكاقهم عن النموذج األسمى للغة العربيةن عن ينبوع الببلغة 
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ى أذىانهم بأكقارو من القواعد العربية كقواعدىان عن الالور الجمالية المتألقة لهذه اللغة ثم تيٍحشى 
الجافة كي يتبرموا بها ككي يضيقوا ذرعان بها ككي تنشأ في نفوسهم ردكد فعل تجاه ىذه القواعد. 

 ىذه ىي الخطة البديلة التي يمررىا أكلئك الناس على أمتنا اليـو لعلها تنج .

 كسؤالي ااف ىل ستنج ؟

 ال كاهلل الذم ال إلو إال ىو.

 الكتاب لن تنج .ال كمنػزؿ ىذا 

ذلك ألف ىذه األمة سوؼ تظل مشدكدة إلى خطابها الرباني المنػزؿ عليها منذ قرابة خمسة عشر 
قرنان كمن ثم لسوؼ يقودىا ىذا القر ف إلى ينابيع اللغة العربية كلسوؼ تتشرؼ األلسن بببلغة 

كيًلدىٍت كىي ال تعلم ىذه اللغة كما تشرؼ بها لساف مثل لساني كما أكثر األلسن األعجمية التي 
شيئان من ىذه اللغة كلكن القر ف ىو الذم صقل ألسنتها بلغة القر ف ىذه كأنا كاحد من أكلئك 

 الناس.

نحن عربن كيف أستطيع أف أجمع بين نقيضين؛ عرب كنحاكؿ أف نخنع اللغةى العربية كنستخذم 
 لكيد الكائدين!؟

التي شهدت في يـو من األياـ تعريب  ال لن يمر ىذا كالسيما في ىذه البلدة المباركة
المالطلحات العلمية التي تعتز بها جامعتنا ىنا دكف كثير من الببلد األخرل. نحن الذين عر بٍػنىا 

المالطلحات العلمية في الوقت الذم كانت كثير من األمم العربية تضطر إلى استعماؿ 
 بشكل من األشكاؿ. المالطلحات األخرل. بلدة كهذه لن تمر فيها ىذه الخط  ناجحة

ال أتحدث عن الدين. أتحدث عن اللغة العربية كالخط   –أيها اإلخوة  –كأنا في ىذا المقاـ 
 التي تكيد بها المؤسسات كالمحافل التي تعرفوف.

أقوؿ لكل من يتوجس خيفة من كتاب اهلل عز كجل عندما نعتمد عليو في صقل ألسنتنا باللغة 
الذين يخافوف عندما يركنوف إلى القر ف الستنباط الببلغة العربية  العربية المباركة ىذهن ىؤالء

كالالور البيانية منو يخافوف أف تفترسهم المشاعر الدينية من جراء ذلك كمن ثم فلف قرارىم ىو 
التضحية بالعربية في سبيل أال تفترسهم المشاعر الدينية عندما يركنوف إلى القر فن أقوؿ كونوا  

يدرسوف القر ف لمالالحهم الشخالية كلكنهم يحالنوف أنفسهم ضد افتراس  كالمستشرقين الذين
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القر ف ألفكارىمن يحالنوف أنفسهمن يدرسوف القر ف من ألفو إلى بائو كيدركوف اللغة العربية 
العجيبة التي تنػىز ؿى بها القر فن كما أكثر من اصطبغوا بهذه اللغة كىم مستشرقوفن ىا ىم أكالء 

 ىا كلم تفترسهم المشاعر الدينية في كتاب اهلل عز كجل.اصطبغوا بها كدرسو 

أقوؿ ألبناء جلدتنا كونوا كأكلئك المستشرقينن حالٍّنيوا أنفسكم ضد تسرب األفكار الدينية 
 كالتقطوا ما يهٌمكم من مبادئ اللغة كقواعدىا كبياناتها كصورىا المتألقة.

ريىا بكيد الكائدين من بعيد أك من قريب. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكـر أمتنا بوعيو يػيبىالٍّ 
كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل من بلدتنا المباركة ىذه درسان تقتدم بو األمم العربية 

كاإلسبلمية من حولنا فلقد كانت ىذه البلدة كال تزاؿ في مقدمة البلداف التي تعي ما عليها كتعي 
 ما يراد بها.

 العظيمأقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 اٌلػبء ٚاٌطٍت

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 يا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد ف

نحن نعلم جميعان أننا عباده مملوكوف هلل سبحانو كتعالىن مبدؤنا منو كانتهاؤنا إليون نتحرؾ في 
 قبضتون الحكم حكمو كالملك ملكو.

 ىذه حقيقة ال ريب أننا جميعان نعلمها كنالطبغ بها.

زمين بابون يقيننا بهذه العبودية يقتضي أف نكوف دائمان ملتالقين بأعتاب اهلل عز كجلن مبل
 متمسكنين في محراب العبودية لو.

معرفتنا بهذه العبودية تقتضينا أف نعلم يقينان أننا بحاجة دائمان إلى اهلل عز كجل كلسنا بحاجة إلى 
 أحدو سواه.

في كل لحظةو نحن بحاجة إلى اهلل عز كجل كمن ثم فلف العبد الذم علم عبوديتو هلل البد أف يظل 
 ينفك عن الدعاء لون ال ينفك عن استمطار رحمتو. يدعو اهلل عز كجلن ال

إف مر  بمرحلة رخاء دعا اهلل كسألو أف يديم رخاءه كأف ال يسلب منو نعمتو كأف يديم عليو فضل 
 إحسانو كمننو كجوده.

كإف مر  بمرحلة ابتبلء دعا اهلل سبحانو كتعالى أف يكشف عنو السوء كأف يزيل عنو الضراء كأف 
 افية.يعيد إليو الع

 كىكذا فاإلنساف الذم علم ذؿ عبوديتو هلل ال ينفك عن شعور احتياجو إلى اهلل سبحانو كتعالى.

 ىو في كل لحظة بحاجة ماس ةو إلى لطف اهلل ككبلءتو كحمايتو.
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 ىذه كاحدة ينبغي أف نعلمها جميعان.

يعلم أف دعاءه  األمر الثاني الذم يجب على كل عبدو علم ذؿ عبوديتو هلل عز كجل يجب عليو أف
الذم يتوجو بو إلى اهلل عز كجل دائمان ىو غايةه بحد ذاتو كليس كسيلة إلى غايةو أخرل. ىذه حقيقة 

 ىي من األىمية بمكاف كيجب أف نعلمها جميعان.

فالعبد الذم عرؼ مملوكيتو هلل سبحانو كتعالى يحب أف يعلن عن ذؿ عبوديتو هللن يرل حاجةن 
ن أنو مسكين بائسه منكسره على أعتاب اهلل سواء أجابو اهلل عز كجل أـ لم ماسةن تدعوه إلى أف يعل

يجبون قىًبلىوي اهلل أـ لم يػىٍقبػىٍلون ىو يعلن عن حقيقة ىي الهدؼ األساسي في كيانو يريد أف يعلن عن 
 أنو عبده هللن يريد أف يعلن أنو عبده مسكين بائس منكسر ملتالع بأعتاب اهلل عز كجل.

 ذلك؟كيف يعلن عن 

يعلن عن ذلك من خبلؿ بؤسو الذم يشكوه إلى اهللن من خبلؿ حاجاتو التي يعرضها على باب 
 اهللن من خبلؿ مملوكيتو تحت سلطاف اهلل سبحانو كتعالى.

اإلنساف الذم ذاؽ لذة العبودية يلىذُّ لو أف يناجيى اهلل عز كجل بما يعىبٍّر عن ىويتو عبدان مسكينان 
ى باب اهلل عز كجل سواء أجابو اهلل إلى حاجاتو أـ لم يجبون قىًبلىوي اهلل أـ لم بائسان شحاذان يقف عل

 يػىٍقبػىٍلو ىو شفى غليلو بالتعبير عن ذلون شفا غليلو بالتعبير عن عبوديتو كمملوكيتو هلل عز كجل.

هلل ىذه الحقيقة ألنها الجسر الذم ينبغي أف يتوفر بينكم كبين إقباؿ ا –يا عباد اهلل  –فاعلموا 
 سبحانو كتعالى إليكم.

 إقباؿ العبد إلى اهلل بالدعاء غاية بحد ذاتها كليس كسيلةن إلى غايةو أخرل.

كالفرؽ بين الداعي الذم تسوقو عبوديتو إلى باب اهلل كالطالب الذم تسوقو رعونتو إلى تحقيع ما 
 يطلب ىو ىذا الذم أقولو لكم.

من الدعاء غايةن بحد ذاتهان أما الطالب الذم  الداعي الذم يقف في محراب العبودية هلل يتخذ
يسيل لعابو على مغنمن على غايةن على ماؿن على منالبن على أم شيء فذلك ما ينطبع عليو 
المثل القائل صاحب الحاجة أرعن ال يرـك إال قضاءىان كمعاذ اهلل أف يكوف الواحد منا كىو يعلم 
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كجل أداة استثمار للوصوؿ إلى ما يبتغيو من عرض أنو عبده مملوؾه هلل يجعل من عبوديتو هلل عز 
 الدنيا أك من المغانم المختلفة أي ان كانت.

بين الطلب الذم يطلبو أحدنا من أجل تحقيع رغائبو كبين الدعاء  –يا عباد اهلل  –فاعلموا الفرؽ 
 يلذُّ لو أف يعلن الذم يتوجو بو العبد إلى اهلل عز كجل متمسكنان ذليبلن كاقفان في محراب عبوديتو هلل

 عن مسكنتو كبؤسو بين يدم اهلل سبحانو كتعالى.

كثيركف ىم الذين يخلطوف بين الدعاء كالطلبن يػيٍعًرضي أحدىم عن اهلل سبحانو كتعالى ألف الدنيا 
ترقه أمامو كألف المتع تطوؼ من حولو كمن ثم فهو ناسو لمواله الذم أنعم عليو كتفضل عليو 

عم كلهان فلذا غابت النعمة كظهر االبتبلء إف تمثل في مرضو سرل إلى كيانو بهذه المتع كىذه الن
أك في فقر بعد غنى تسرب إلى كيانو أك داره تنظر كإذا ىو يبحث عمن يىديلُّو على دعاءو 

مستجابن يبحث عن صيغ من الدعاء قيل لو إف دعا بها لىًقيى االستجابةن يسأؿ ىذا كيسأؿ ذاؾ. 
يبتغي في ىذه الحالة أف يعلن عن عبوديتو هللن ىو يريد أف يطرؽ أم باب ماذا يبتغي؟ ىو ال 

يستطيع أف يجد من خبلؿ طرقو لو تحقيقان لغايتون تحقيقان لهدفو؛ خسر بعد رب  إذان ديل ًني على من 
 ينجيني من ىذه الخسارة كليكن أيان كاف.

الدعاء خادمان لطلبون كنسأؿ ىذا اإلنساف عندما يفعل ذلك ىو يعبر عن طلب يطلبو كيجعل من 
اهلل عز كجل أال يجعلنا ممن مسخوا الدعاء كممن نسوا عبوديتهم هلل سبحانو كتعالى فجعلوا من 

جعلوا من ىذا الدعاء  –كما كرد في الحديث الالحي    –الدعاء الذم ىو العبادة كالعبودية هلل 
 أف نعلمها جيدان يا عباد اهلل.طلبان لغايةن مغنمان يسيل عليو اللعاب. ىذه الحقيقة ينبغي 

 الدعاء ىو العبادةن كفي ركاية الدعاء مخ العبادة. يقوؿ المالطفى 

كثيران ما يتساءؿ كثيركف عن السبب في أنهم يقبلوف إلى اهلل عز كجل بأدعيةو كثيرة ثم إنهم ال 
قرأنو قوؿ اهلل عز  يجدكف االستجابة. سؤاؿ يتكرر كثيرانهلل دعونا اهلل عز كجل مراران كتكراران كلقد

 كجلهلل 

 [َٔ)كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم( ]غافر هلل 

 كىا نحن قد دعونا فلم ييٍستىجىٍب لنان ىكذا يقولوف.

 كقد ذكرتو لكم يا عباد اهلل. –الجواب عن ىذا كاض  
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هلل دائمان سواء في  أكالن ينبغي لئلنساف أف يعلم أنو بحاجةو إلى أف يبلـز محراب دعائو كعبوديتو
 حالة الرخاء أك في حالة الشدة كي ال يكوف ممن قاؿ عنهم اهلل سبحانو كتعالىهلل

)  )كىًمنى الن اًس مىن يػىٍعبيدي الل وى عىلىى حىٍرؼو

 أم في حالة كاحدة

نىةه انقىلىبى عىلىى كىٍجًهًو خى  ًإٍف أىصىابػىٍتوي ًفتػٍ ره اٍطمىأىف  بًًو كى يػٍ نٍػيىا كىااًخرىةى ذىًلكى ىيوى )فىًلٍف أىصىابىوي خى ًسرى الدُّ
 [ُُاٍلخيٍسرىافي اٍلميًبيني( ]الحج هلل 

 أفأنت بحاجة إلى اهلل فق  عندما تاليبك الؤلكاءن عندما تنوشك المالائب؟!

 أنت في كل لحظة بحاجة إلى اهلل. ىذا شيء.

 ليها لعابك؟ثم ىل الدعاء عبارة عن خادـ جعلو اهلل بين يديك لتناؿ رغائبك التي يسيل ع

 الن الدعاء إعبلف عن ذؿ عبوديتك هللن الدعاء إعبلف عن مسكنتك الدائمة الدائبة هلل.

يا عجبان إنسافه تعلع بلنسافو أك فتاةن تعلع بها أك بو تعلقان شديدانن انظر إليو كيف يلذ لو أف يعلن 
ن يقوؿهلل لي لذة في لذلك المحبوب عن مسكنتون عن ذلو لون ال لشيء إال ليعبر بذلك عن ذلو هلل

 ذلتي كخضوعي.

ىذا حاؿ اإلنساف مع اإلنساف فكيف ينبغي أف يكوف حالة اإلنساف مع مواله؟ كيف ينبغي أف 
يكوف حالك مع موالؾ كربكن اإللو الذم أنت في قبضتون اإللو الذم منو ابتدأت كإليو ستنتهين 

و عن مسكنتكن عن ضراعتكن عن اإللو الذم ىو الحاكم في ملكوتو كلون أال يلذ لك أف تعلن ل
 بؤسك.

فلسوؼ تكوف االستجابة محققةن كبياف اهلل ال يلحقو خيٍلفه بشكل  –إذا تمثلناىا  –ىذه الحقيقة 
 من األشكاؿ يا عباد اهلل.

 أال ال يستخفن  أحده بالدعاء عندما تتحقع فيو مواصفاتو التي ذكرتها لكم.

 ؿ بها حضارة أخرل.كم من دعاءو قهر أمة كأباد حضارة كاستبد

 كم من دعاءو قو ض عركشان كقضى على طغياف.
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 كم من دعاءو أحاؿ النسيم الرخي العذب إلى إعالار مهلك.

 كم من دعاءو أحاؿ خرير المياه السيالة الرقراقة إلى طوفاف كدمار.

 بل كم من دعاءو أحاؿ العافية في كياف أصحابها إلى داءو ككباء.

 الداء في جسم أصحابو إلى عافيةو كشفاء.ككم من دعاءو أحاؿ 

 ىكذا ينطع التاريخ كىكذا تنطع األياـ كالليالي.

 أال ال يستخفن  أحده بالدعاء إذ يتعالى من ذؿ العبودية إلى قيٍّـو السموات كاألرض.

يتعالى ال يستخفن  أحده بالدعاء إذ ينبثع من أفئدة منكسرة بائسة ذليلة تنبض بذؿ العبودية هلل إذ 
 عبر الحناجر إلى ملكوت اهلل.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل فاستغفركه يغفر لكم.
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 ً٘ ٠ّىٓ أْ رؾً األفالق ِىبْ اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 أنو قاؿهلل لقد ص  عن رسوؿ اهلل 

 )إنما بيًعٍثتي ألتمم مكاـر األخبلؽ(

 كفي ركاية صحيحة أيضان أنو قاؿهلل

 )إنما بيًعٍثتي ألتمم صال  األخبلؽ(.

كمعنى ىذا الكبلـ النبوم أف اهلل عز كجل قد جعل من بنياف العقيدة التي ينبغي أف يالطبغ بها كل 
عبد من عباد اهلل عز كجل كمن بنياف الشريعة اإلسبلمية التي ينبغي أف يتعرؼ عليها كيلتزمها كل 

قى بو مؤمن باهلل عز كجلن معنى كبلـ المالطفى ىذا أف اهلل عز كجل كجل ذلك كلو سلمان ير 
 اإلنساف إلى األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة.

كىذا المعنى ىو ذاتو المراد بكلمة األعماؿ الالالحة أك العمل الالال  المكرر في كتاب اهلل عز 
 كجل كالمنوط دائمان بالفة اإليماف باهلل سبحانو كتعالى كذلك في مثل قولوهلل

ن اتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن( ]الكهف هلل )ًإف  ال ًذينى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت كىا  [.َُٕنىٍت لىهيٍم جى

 كاايات التي ترب  العمل الالال  باإليماف كثيرة جدان كما تعلموف.

كإنما المقالود باألعماؿ الالالحة األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة التي تسرم بالتعامل بين الناس 
لشريعة اإلسبلمية التي تتمثل في أنواع بعضهم مع بعضن بل ينبغي أف نعلم جميعان أف أحكاـ ا

ـى ىذه األعماؿ كىذه  المعامبلت المالية المختلفة كغيرىا إنما المراد بذلك كلو أف تيٍستىٍخدى
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المعامبلت لؤلخبلؽ اإلنسانية. فما حر ـ اهلل عز كجل معاملة من المعامبلت إال ألنها تتعارض مع 
ن المعامبلت إال ألنو ىو المتفع مع األخبلؽ أخبلؽ التعامل اإلنسانين كما أكجب نوعان م

 اإلنسانية الفاضلة فهذا معنى قولو 

 )إنما بيًعٍثتي ألتمم مكاـر األخبلؽ(.

ٍنبىتي في  –يا عباد اهلل  –كلكن فلنعلم  أف مكاـر األخبلؽ كأف األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة ال تيٍستػى
ٍنبىتى في تربة صالحة ترعى ىذه فراغ كال يمكن أف يالطبغ بها المجتمع اإلنساني بد كف أف تيٍستػى

 األخبلؽ الفاضلة.

إلى البياف اإللهي كيف ييجىلٍّي ىذه الحقيقةن إف اهلل سبحانو كتعالى يضعنا  –يا عباد اهلل  –كانظركا 
 من ىذا اإلسبلـ الذم شرفنا بو أماـ ما يشبو شجرة باسقة.

رسخ بالذىن كتهيمن عاطفة من الحب كالتعظيم أما جذعها فلنما ىو المعتقدات اإليمانية التي تت
 كالمهابة على القلب.

كأما أغالانها فاألحكاـ السلوكية المتنوعة بدءان من العبادات فما يليها من أحكاـ المعامبلت 
 المتنوعة الكثيرة.

 كأما ثمارىا فاألخبلؽ اإلنسانية الفاضلة.

 يقولو ربنا سبحانو كتعالىهللىكذا يبالرنا كتاب اهلل عز كجلن كتأملوا في ىذا الذم 

ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مىاء. تػيٍؤًتي  )أىلىٍم تػىرى كىٍيفى ضىرىبى الٌلوي مىثىبلن كىًلمىةن طىيٍّبىةن كىشىجىرةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى
 [.ِٓ-ِْيػىتىذىك ريكفى( ]إبراىيم هلل أيكيلىهىا كيل  ًحينو بًًلٍذًف رىبػٍّهىا كىيىٍضًربي الٌلوي األىٍمثىاؿى ًللن اًس لىعىل هيٍم 

)تػيٍؤًتي أيكيلىهىا(. ما ىو أيكيلي ىذه الشجرة؟ ما ىو أيكيلي العقيدة التي تمثل جذع ىذه الشجرة؟ ما ىو 
 أيكيلي األغالاف الكثيرة المتفرعة التي تمثل األحكاـ السلوكية في اإلسبلـ؟

 يتها كإلتمامها.لرعا إف األيكيلى إنما ىو األخبلؽ التي بيًعثى رسوؿ 

 أال فلنتبالر بهذه الحقيقة يا عباد اهلل.
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أيذىكٍّري نفسي كأيذىكٍّركم بهذا الذم يقولو لنا ربنا سبحانو حتى نعود فنتأكد أف األخبلؽ اإلنسانية 
 الفاضلة ال يمكن أف تتحقع في فراغ بدكف كازع.

ٍنبىتى في الهواء.  األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة ال يمكن أف تيٍستػى

إف الذم يريد أف يربي المجتمع على األخبلؽ اإلنسانية المثلى قفزان دكف أف يستنبتها في جذع 
العقيدة اإليمانية تعليمان كتربية كتنبيهان دكف أف يستنبتها في األحكاـ السلوكية الكثيرة تربية كتنبيهان 

ن يكتب على الماءن ال كتعليمانن إف ىذا الذم يحلم بهذا ىو أشبو بمن يػىٍرقيمي في الهواء أك بم
 يتأتى ذلك.

كقديمان فك ر الفبلسفة اليونانيوف كغيرىم بمسألة األخبلؽ كضركرة التعامل بها عند بناء 
ـى حقيقة األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة كأف ييشاد بنيانها  المجتمعات اإلنسانيةن فكركا في أف تػيقىا

م إال إلى خيبة كبيرة. كل الذين حاكلوا ىكذا رأسها دكف اعتماد على كازع فما انتهت محاكالته
أعلنوا عن خيبتهم بدءان من أبيقور كزينوف كأمثالهم من الذين كانوا قبل الميبلد بما يقارب ستة 

 أعواـ إلى الفبلسفة الذين يعيشوف في ىذا العالر.

ة المثلى أف ال يمكن لؤلخبلؽ اإلنسانية المثلى أف تيٍستػىٍنبىتى في فراغن ال يمكن لؤلخبلؽ اإلنساني
 ينضب  بها اإلنساف بدكف كازع.

كلقد نبػ هىنىا إلى ذلك بياف اهلل. في سورة اإلسراء عشر من المبادئ األخبلقية يذكرنا اهلل بها كيأمرنا 
 بها كاحدة إثر أخرل كلكنو يبدؤىا بالركيزة اإليمانية كيختمها بالركيزة اإليمانيةن يقوؿهلل

 كٍا ًإال  ًإي اهي()كىقىضىى رىبُّكى أىال  تػىٍعبيدي 

 ثم قاؿهلل

ا أىٍك ًكبلىىيمىا فىبلى تػىقيل ل هيمىا أيؼٍّ كى  ليغىن  ًعندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىديىيمى ٍيًن ًإٍحسىانان ًإم ا يػىبػٍ هىٍرىيمىا كىقيل )كىبًاٍلوىاًلدى الى تػىنػٍ
ا قػىٍوالن كىرًيمان( ]اإلسراء هلل   [ِّل هيمى

المبادئ يأمرنا اهلل بها. كلو أنو أمرنا بالتمسك بهذه  إلى  خر اايات التي تذكرنا بعشرة من
المبادئ األخبلقية دكف أف يأمرنا أف نستنبتها في تربة العقيدة إيمانان باهللن تعظيمان ألكامر اهللن 
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مخافة من سلطاف اهللن كلو أنو لم يبالرنا باألحكاـ السلوكية لما أصغى أحد السمع إلى الدعوة 
 إلى األخبلؽ.

اإلنسانية قيدن من ذا الذم يرضى بالقيد إف لم يكن ىنالك كازع يدعوني إلى ىذا القيد  األخبلؽ
 عن طريع حب أك عن طريع مخافة كتعظيم؟!

كاف السبيل لكل من يغار على األخبلؽ اإلنسانية كيريد حقان أف يالطبغ   –يا عباد اهلل  –من ىنا 
سعيو إليها عن طريع التربية اإليمانية يأخذ الجيل باألخبلؽ اإلنسانية المثلى كاف البد أف يسعى 

ىذا النشء بو. التربية اإليمانية يؤخذ ىذا النشء بو محاكرة مع العقل كغرسان للحقائع اإليمانية 
ذات الدالالت العلمية كالمنطقية في العقلن ثم تيحىو ؿي ىذه الحقائع العلمية التي ترسخت في 

لمهابة في القلبن ثم يػيٍؤخىذي ىذا النشء بمعرفة غذاء العقل إلى عاطفة من الحب كالتعظيم كا
 العقيدةن غذاء شتل العقيدة الذم ريسٍّخى في العقل.

شتله ريسٍّخى في العقل أال يحتاج إلى سقيا؟ أال يحتاج إلى رعاية؟ ما ىي الرعاية التي يتحوؿ بها 
 المتنوعة.شتل اإليماف باهلل إلى جذعو راسخ؟ إنو العباداتن العبادات 

إذف البد أف يػيٍؤخىذى النشء بهذه العبادات كأف يرب ى عليها ثم البد أف يستبين كيف أف اهلل عز كجل 
 أناط أحكاـ المعامبلت المختلفة بالمبادئ األخبلقية.

 فما حر ـ الغرر في المعامبلت إال ألنو يالادـ األخبلؽ اإلنسانية.

 الادـ األخبلؽ اإلنسانية.كما حر ـ الغش في المعامبلت إال ألنو ي

كما أمر بالعدؿ في الكيل كالميزاف كالمحاكمة أثناء التعاقدات المالية المختلفة إال ألف ذلك ىو 
 ركح العدؿن ركح األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة.

فتالوركا حاؿ إنساف يلقي ىذه الحقائع كراءه ظهريانن يلقي السبيل الذم البد منو إلى اصطباغ 
ؽ اإلنسانيةن يلقي السبيل إلى ذلك كراءه ظهريان ثم إنو يتظاىر بأنو يدعو إلى النشء باألخبل

 األخبلؽ اإلنسانية كيحرص على أف يرب ى النشء على األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة!

أنى لك يا أخي أف تفعل ذلك كالفبلسفة من قبلك حفيت أقدامهم في ىذا الطريع ثم أعلنوا 
 العجز عن ذلك!.
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ية تزرع في كياف النشء دكف كازعن دكف دافع! ىيهات. ال يمكن أف يتحقع ذلك أخبلؽ إنسان
 ق .

اإليثار من أجلٍّ األخبلؽ اإلنسانيةن كىل يمكن إلنساف أف يؤثر أخاه على نفسو إال إذا كاف 
 ىنالك كازع؟! كما ىو ىذا الوازع؟

ىو حبي هلل سبحانو كتعالى كمن ثم الوازع ىو إيماني باهللن الوازع ىو أمر اهلل الالادر إلي ن الوازع 
 حبي لبللتزاـ بأكامره.

لكن عندما أشي  النظر عن الطريع الطويل الذم ينبغي أف أربي النشء على أساسون الطريع الذم 
ينبغي أف أربي النشء على أساسو من مبادئ العقيدة اإليمانيةن من السبيل إلى غرس محبة اهلل في 

رىا في تغذية العقيدةن من بياف األحكاـ السلوكية ككيف أنها تخدـ القلبن من بياف العبادات كدك 
األخبلؽ اإلنسانية. عندما ال أيرىب ى على ىذا النحون عندما ال أيٍأخىذي بهذه التربية ىيهات أف أيكثًرى 

غيرم على مالالحين البد أف أكثر نفسين ىكذا تقوؿ لي ماللحتي الذاتيةن ىكذا يقوؿ لي عقلي 
 األحواؿ.في مثل ىذه 

كنحن نعلم يا عباد اهلل أف ربنا سبحانو كتعالى حكيم كأنو سبحانو لو علم أف الناس يمكن أف 
يضبطوا أنفسهم بأحكاـ التعامبلت اإلنسانية األخبلقية دكف كازع لوىج هىهم رأسان إلى ىذه المبادئ 

لى العبادات التي تغذم األخبلقية كلما أمرىم أف يؤمنوا بو كلما حذ رىم من عذابو كلما دعاىم إ
 حقائع العقيدة اإليمانية.

أقوؿ لمن يريد أف يفالل بين أخبلؽ اإلسبلـ كبين العقائد اإلسبلمية كمبادئ السلوؾ اإلسبلمية 
المتمثلة في التربية اإليمانيةن أقوؿ لمن يريد أف يفرٍّؽى بين ىذا كذاؾ لك في الغابرين عبرة كأم 

 اكلوا ذلك كانظر أف جهودىم كيف باءت بخزمن أجل.عبرة. عد إلى الفبلسفة الذين ح

إف لم ترد أف تعود كتغوص إلى الماضي السحيع فلف أمامك الفبلسفة األكركبيين الذين يؤكدكف 
ىذه الحقيقةن عد إلى ما يقولو ستوارت ميلن عد إليو كاسألو ىل يمكن أف تغرس األخبلؽ 

باهلل عز كجل؟ ىل يمكن أف يؤخذ الجيل بالتربية اإلنسانية الفاضلة المثلى في غير تربة اإليماف 
األخبلقية رأسان قبل أف يالطبغ ىذا الجيل بالتربية اإليمانية كالدينية متمثلة في العقيدة ثم العبادة 

 ثم األحكاـ السلوكية المختلفة؟
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مضى التاريخ بعد أف كق ع عليو كمضى على ذلك قركف عدة ككل يـو  –أيها اإلخوة  –أمر بدىي 
 يأتي اليـو يزيد فيو ىذا البياف تأكيدان كتزيد فيو ىذه الحقيقة بداىة.

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل أعمالنا صادقة خالالة لوجو اهللن كأال يجعلنا ممن يغار على 
األخبلؽ في الظاىر كلكنو يريد أف يركلها في قدمو في الباطن. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم.
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 اما أهاك هللا أفبم لؼبئٗ ٚللهٖ ٍٍت مٚٞ اٌؼمٛي ػمٌُٛٙ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 نبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذ

ركل الديلمي في مسند الفردكس من حديث علي كأنس بن مالك رضي اهلل عنهما مرفوعان إلى 
أنو قاؿهلل )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو كقدره سلب ذكم العقوؿ عقولهم حتى إذا نػىفىذى قضاؤه  النبي 

 ولىهم ككقعت الندامة(.كقدره كمضى أمره أعاد إلى ذكم العقوؿ عق

كأقوؿهلل ىذا ينطبع على من كاف يتمتع بعقل كدرايةو قبل ذلك. أما الطغاة الذم أسكرىم الطغياف 
 كسلب عقولهم فغدكا يتالرفوف بدكف عقل كال دراية فلو بالنسبة إليهم أىوف من ذلك.

. حدا بها الطغياف ذلك ىو شأف الطغمة الطاغية الجاثمة فوؽ أرضنا العربية اإلسبلمية في فلسطين
 إلى أف تسكر فتفقدى عقلىها لينفذ فيها قضاء اهلل سبحانو كتعالى.

لم تعد تحارب من يقف في كجهها مدافعان عن حقو كمدافعان عن أرضو بل أخذت تحارب 
اإلنسانية في صميم ذاتهان تحارب اإلنسانية أينما كيًجدىٍت ألنها تعلم أف اإلنسانية ال تيًقرُّ طغيانهان 

علم أف اإلنسانية أينما كجدت ال تقر صلفها كال تقر استكبارىا كعتوىا كمن ثم فلنها اليـو تعادم ت
كال تعادم فق  الذين يدافعوف عن أنفسهم أك  –كما أقوؿ لكم   –اإلنسانية في صميم ذاتها 

يدافعوف عن حقوقهمن كمن ثم فلف ىذه الطغمة تنظر إلى الغذاء الذم قد يأخذ طريقو إلى 
نساف القابع في سربو اامن في كىٍكرًه كما لو  كاف سبلحان يتم إرسالو إليو كمن ثم فلنها تقر اإل

ضركرة ضرب الحالار على ىؤالء المساكين القابعين في أسرابهم الذين ال ينتظركف إال لقمة 
طعامهم أك جرعة شرابهمن تضرب عليهم الحالار كتنظر إلى األقوات التي قد تأخذ طريقها إليهم  
كما تنظر إلى سبلح مدمر يوضع بين أيديهم. كإذا رق ت اإلنسانية في العالم فتوجهت إلى ىؤالء 
المحاصرين ضد أقواتهم كضد أرزاقهم كضد مقومات عيشهم كبقائهمن إذا رق ت اإلنسانية لهؤالء 
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باغية باسم فحاكلت أف تمد جسران من المعونة اإلنسانية ال غير إلى ىؤالء فقد حىع  لهذه الطغمة ال
ن حىع  لها أف تعلن الحرب على ىذه اإلنسانيةن حىع   مسيحها الدجاؿ الذم تنتظر ظهوره كل يـو
لها أف تعلن الحرب عليها كإف كانت ال تحمل إال نبضات الحب كالشفقة كحىع  لها أف تدمر 

تؤكل كأردية قافلتها اإلنسانية التي ال تحمل لها إال نبضات الشفقة كالحب متمثلة في أغذية 
 تلبس كأدكية تسعف.

.  نعمن ىذا ما يشاىده العالم اليـو

 كأعود إلى الحديث الذم افتتحت بو خطابي ىذا إليكم يا عباد اهللهلل

 )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو كقدره سلب ذكم العقوؿ عقولهم(.

ظن أف عقبلن لقد سيًلبى ىؤالء الناس عقولهمن سيًلبىٍت عقولهم منهم إف كانت لهم عقوؿ كال أ
يتعايش مع الطغياف أبدانن كلقد كاف شأنهم كال يزاؿ ىو الطغيافن الطغياف يسكر أكثر كأشد مما 
تسكر الخمرةن كىا ىو ذا قرار رب العالمين بل حكمة رب العالمين أفقدت ىذه الطغمة البقية 

عن كراىتو التي  الباقية من عقلها لكي تتخب  كلكي تزداد في التخب  كلكي يعلن العالم الغربي 
كانت كال تزاؿ خفية تزداد كراء الالدكر كلكي يعلن الغرب عن غضبو الذم كاف كال يزاؿ 

مستشريان ىائجان كراء القلوب كلكن الرجل الغربي لم يكن يستطيع أف يستعلن ذلك بسبب غطاء 
لكامنة كراء السياسة التي تهيمن عليو كتفقده حرية النطع بما يريد كتفقد حرية استعبلف زفراتو ا

 صدره.

كلكن ىذا الذم أعلنتو الطغمة الباغية على أرضنا اإلسبلمية العربية من محاربتها لئلنسانية أينما 
كجدت جعلت مشاعر اإلنساف الغربي الخفية تتغلب على حجاب السياسةن تتغلب على غطاء 

 السياسة.

كن اليـو أصب  حجابان رقيقان ما اف باألمس حجابان غليظان يالعب على الرجل الغربي اختراقو للقد ك
 أسهل أف ييٍختػىرىؽ.

نعمن لقد سلب اهلل عز كجل عن ىذه الطغمة البقية الباقية مما كاف لديها من عقل كتدبير لينفذ 
 فيها قضاء اهلل سبحانو كتعالى.
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كلقد رأيت باألمس جزءان من غضبة اإلنساف الغربي في ببلد الغرب كسمعت باألجزاء الكثيرة من 
كن كرأيت كيف يستعلن المسؤكلوف عن غضبهم كاستنكارىم لهذه الحرب المعلنة ضد ذل

اإلنسانية في أصفى معانيها كفي أصفى حقائقها كىوياتها. رأيت ذلكن كرأيت من خبلؿ ذلك سنة 
إذ قاؿهلل )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو كقدره سلب ذكم العقوؿ  رب العالمين التي أعلنها رسوؿ اهلل 

 (.عقولىها

أنهم متطوحوف في ندامة ال فائدة  –كإف لم نتلع أخبار ما نعلم  –إنهم يتخبطوف اليـو كإننا لنعلم 
في  خر ىذا الحديثهلل )ككقعت الندامة( )أعاد اهلل إليهم عقولهم  منها كما قاؿ المالطفى 

 ككقعت الندامة(.

ستجدكف أف مشاعر  –ربية كال أقوؿ السياسة الغ –عباد اهللهلل ستجدكف أف مشاعر الشارع الغربي 
الشارع الغربي بشطريو األكركبي كاألمريكي يستعلن شيئان فشيئان غضبتو العارمة ضد ىذه الطغمة 

 التي تعلن كيدىا كحربها لئلنسانية.

إنها ال تحارب فئة من الناس حوصركا في غزة أك غيرىا إنما تحارب اإلنسانية في ذاتها أينما 
 كجدت.

ن كإني ألعلم أف مشاعر الكراىية ىائجة إف ىذه الغضبة العار  مة ىناؾ تزداد اتساعان يومان بعد يـو
كراء الالدكر ىناؾ كلكنها كانت خفية كالبركاف الذم كاف يستخفي بما في داخلو كلكن البد أف 

 يأتي يـو يتفجر فيو البركاف بكل ما فيون كىا ىو اليـو بدأ باالنفجار.

 ربطها بهذه السنة الربانية التي أعلن عنها رسوؿ اهلل ىذه حقيقة ينبغي أف نتذكرىا كأف ن

كلكن الشيء المؤسف المؤلم الذم ينبغي أال نتيو عنو أيضان أف ثمة فئة من أبناء جلدتنا كأبناء 
عمومتنا ال يزاؿ يطيب لهم أف يتقلبوا في حمأة المهانة كالذؿ كأف يستسلموا بكل شراشرىم لهذا 

انية أينما كجدتن لهذا الذم يجعل من الغذاء كالقوت كالدكاء أمران الذم يعلن الحرب على اإلنس
ثػيرىٍت  –خطيران كما لو كاف سبلحان من أسلحة الدمارن ال تزاؿ فئة  من أبناء جلدتنا  –قػىل ٍت أك كى

يطيب لهم أف يتقلبوا في حمأة ىذا الذؿ كأف ينقادكا إلشارات ىذا الذم أعلن الحرب على 
دت ضد سائر الشرائع السماكية كضد سائر القوانين الدكلية كضد سائر األنظمة اإلنسانية أينما كج

 اإلنسانية.
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كإني ألقوؿهلل ربما كاف لهم عذر أك أعذارن كالغائب ربما كاف لو عذر كمن الخير أف نتالور أف لو 
ن عذران ييلجئو إلى ىذان كلكن ما ىي المعذرة التي تجعل أبناء عمومتنا ىؤالء يضيقوف ذرعان بم
يعلنوف عن دفاعهم عن اإلنسانيةن ما ىو الموجب ألف يشمئزكا من أكلئك الذين تهتاج بين 

جوانحهم مشاعر الشفقة على اإلنسانية فيعلنوف دفاعهم عنها أينما كجدكا؟ لماذا يضيقوف ذرعان 
بهم؟ لعل لهم عذران يمنعهم أف يسيركا في ركابهم كلكن ما العذر الذم يجعلهم يتهجموف عليهم 
كيتهمونهم كيريدكف منهم أف ينقادكا إليهم كأف يقفوا مع صفهم كفي الخندؽ التبعي الذين يقفوف 

 فيو.

تركيا ليست إال كاحدة من الدكؿ أك من الجماعات التي تهتاج بين جوانحها مشاعر اإلنسانية 
 كمن ثم فهي تريد أف تدافع عن اإلنسانية التي تعيش في ذاتهان تعيش ضمن كيانها.

بأنها تبحث من خبلؿ ىذا األمر عن تاجها الذم  –أك غير تركيا  –الموجب ألف تتهم تركيا ما 
 افتقدتون عن عزتها التي ضيعتها عندما ضاعت الخبلفة؟

بأنها إنما تفعل ذلك من أجل أف تبس  لنفسها  –أك غير تركيا  –ما الموجب ألف تتهم تركيا 
 كاإلسبلمية ىنا أك ىناؾ؟ ما الموجب لهذا كلو؟عرشان أك سلطانان فوؽ ببلدنا العربية 

أليس ىنالك ما يدفع اإلنساف مخلالان بدافعو صاؼو عن الشوائب إلى الدفاع عن اإلنسانية الذليلة 
 المهينة؟!

 أليست إنسانية اإلنساف ما تزاؿ موجودة نابضة؟!

 أليست شفقة اإلنساف على اإلنساف ما تزاؿ حية نابضة؟!

ع ما يكفي ألف تنهض تركيا كغير تركيا كألف ننهض نحن كإخواف لنا ىنا كىناؾ أليس في ىذا الداف
في الدفاع عن اإلنسانية التي أىمىرى اهلل سبحانو كتعالى اإلنسافى أف يقف إلى جانبها في الشدة كفي 

 الرخاء؟!

 ىذا ىو األمر العىجىب.

المرئي أك المقركء لبث ىذا بعضه من أبناء جلدتنا يستنطقوف إعبلمهم الميسىخ ر المسموع أك 
 التالور الذم ال يمكن أف يقبلو أحد.



  

 ~569 ~ 
 

إما أف أقف موقف الذؿ كالمهانة كاالستسبلـ للعدك الذم لم يعد يحارب من يدافع عن أرضو 
فق  بل أصب  يحارب حتى اإلنسانية في أصفى مظاىرىا. إما أف أقف إلى جانب ىذه الطغمة 

نتقاد كإما أف أرفع فوؽ رأسي شعار إنسانيتي كأدافع عن التي تحارب اإلنسانية فبل عتب كال ا
اإلنسانية في كياني كفي كياف إخواني في اإلنسانية إذف أنا أبحث عن عرشو افتقدتون إذف أنا أريد 

 أف أبس  سلطانان على أناس! ما ىذا الكبلـن ما ىذا الهراء العجيب يا عباد اهلل.

العالمين أنبأنا بها رسوؿ اهللهلل )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو أعود فأقوؿ لكم إنها سين ة من سنن رب 
 كقدره سلب ذكم العقوؿ عقولهم( لماذا؟

 ليحيع في أكلئك قرار اهلل القائلهلل 

اًب ًإف  رىب كى لى  عىثىن  عىلىٍيًهٍم ًإلىى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة مىن يىسيوميهيٍم سيوءى اٍلعىذى ًإٍذ تىأىذ فى رىبُّكى لىيىبػٍ رًيعي اٍلًعقىاًب( سى )كى
 [.ُٕٔ]األعراؼ هلل 

كىذا ليس تنبؤان كال تخبطان في الحديث كإنما ىو قرار أعلم كقوعو  –أجلن ستجدكف يا عباد اهلل 
ستزداد مشاعر اإلنساف الغربي غضبان كلسوؼ يستعلن اإلنساف الغربي منذ اليـو بمشاعره  –

 ئقها كمبادئها.الكامنة تجاه ىذا الذم يحاًرب اإلنسانية في أصفى حقا

لسوؼ تجدكف الغضبة اإلنسانية المقدسة تستعلن بها شوارع الغرب بشطريو األمريكي كاألكركبي 
 ضد ىذه الطغمة كعندئذو ستجدكف قرار اهلل الماثل أماـ أبالاركم 

عىثىن  عىلىٍيًهٍم ًإلىى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة مىن يىسيوميهيٍم سيو  ًإٍذ تىأىذ فى رىبُّكى لىيىبػٍ اًب()كى  ءى اٍلعىذى

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 اٌؾت كاء ٚكٚاء

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 نبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذ

 ىل سمعتم عن عيقىارو خلقو اهلل سبحانو كتعالى ىو داء لئلنساف كدكاء لو في كقت كاحد.

 لقد خلع اهلل سبحانو كتعالى ىذا العقار. إنو الحب.

 الحب جعلو اهلل سبحانو كتعالى دكاءن لمشكبلت كمالائب اإلنساف كجعلو في الوقت ذاتو داءن 
 يتسبب عنو الكثير من مالائب تتوضع في كياف اإلنساف.

إذا اتجو القلب بالحب إلى الرغائب كالشهوات الدنيويةن إذا اتجو القلب بالحب إلى العالبية 
للذات كللنفسن إذا اتجو القلب بالحب إلى رغبات األىواءن الرئاسةن الشهرةن جمع كنوز الماؿ 

كبيبلن من أخطر األدكاء التي تتوضع في كياف اإلنساف فردان فلف الحب في ىذه الحالة يغدك داءن 
 كمجتمعان.

أما إف تػىوىج وى الحب في فؤاد اإلنساف إلى خالع اإلنساف عز كجلن إلى اإللو الذم بيده حياة 
اإلنسافن بيده نفعو كضرهن إلى اإللو الذم يتقلب اإلنساف أيان كاف في بحر متبلطم األمواج من 

ٍحالىىن أما إف كج وى اإلنسافي قلبىوي بالحب إلى إلهو ىذا فالحب عندئذو دكاءه ناجعن نعمو التي ال تي 
 دكاءه لكل المالائب التي يعاني منها اإلنساف فردان أك مجتمعان.

كلقد أنبأنا بياف اهلل سبحانو كتعالى عن ىذين األثرين المتناقضين للحبن أنبأنا بياف اهلل سبحانو 
يكوف داءن كحذ رى منو أي مىا تحذيرن كأنبأنا عن الحب عندما يكوف دكاءن كتعالى عن الحب عندما 

 كأمىرىنىا أف نتحقع بو.
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رينىا اهلل سبحانو  يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى كىو يوض  لنا كظيفة الحب عندما يكوف داءن كعندما يحذٍّ
 كتعالى منون يقوؿهلل

ًإٍخوى  انيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشيرىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىًتجىارىةه تىٍخشىٍوفى  )قيٍل ًإف كىافى  بىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىآؤيكيٍم كى
ًبيًلًو فػىتػىرىب اليوٍا حىت ى يىٍأًتيى الٌلوي  كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىب  ًإلىٍيكيم مٍّنى الٌلًو كىرىسيوًلًو كىًجهىادو ًفي سى

 [.ِْ يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقينى( ]التوبة هلل بًأىٍمرًًه كىالٌلوي الى 

أرأيتم كيف ينبػٍّهينىا اهلل عز كجل إلى الداء الكامن في الحب عندما يتجو اإلنساف بحبو إلى ما ليس 
 أىبلن لحبو.

ري البياف اإللهي اإلنسافى من أف ينقاد إلى ىذا الببلء الوخيمن إلى ىذه الماليبة بل  أرأيتم كيف يحذٍّ
 سلسلة المالائب التي تتفرع عن ىذا الداء؟! إلى

 أما الحب الدكاء فيلفت البياف اإللهي أنظارنا إليو قائبلنهلل

ادان ييًحبُّونػىهيٍم كىحيبٍّ الٌلًو كىال ًذينى  مىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٍّ  ٌلًو( ]البقرة )كىًمنى الن اًس مىن يػىت ًخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى
 [ُٓٔهلل 

 ا ببياف أدؽ  بل أكثرى تفاليبلنهللثم يؤكد ىذ

ا ال ًذينى  مىنيوٍا مىن يػىٍرتىد  ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأًتي الٌلوي بًقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي   أىًذل ةو عىلىى )يىا أىيػُّهى
اًفرًينى( ]المائدة هلل   [.ْٓاٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 كوف دكاءن لمشكبلت المسلمين أيان كانت اجتماعية أك فردية.فهذا ىو الحب الذم ي

بعد ىذا البياف اإللهي الذم كم ككم تاهى المسلموف عنو السيما في ىذه العالور  –عباد اهللهلل تعالوا 
تعالوا نتبين مشاكلنا الراسخة في كياناتنان إنها مشكبلت كثيرة يضيع الوقت عن استعراضها  –

 كتفاليل الحديث عنها.

 شكبلت تتمثل في تشرذـ ىذه األمة كتفرقها.م

 مشكبلت تتمثل في افتقارىا عن غنى كما كانت يومان ما فقيرة ق .



  

 ~572 ~ 
 

مشكبلت تتمثل في الضعف الذم توض عى في كيانهان كما كانت ىذه األمة في يوـو من األياـ إال 
 مضرب المثل للقوة.

ىذه األمة ينتشي بالعزة التي متػ عىهىا اهلل مشكبلت تتمثل في الذؿ بعد العزن ككلنا يعلم أف تاريخ 
 سبحانو كتعالى بها.

ما أكثر ما نتبلقى للحديث عنها كلتجاذب ااراء بحثان عن  –يا عباد اهلل  –ىذه المشكبلت 
 عبلجاتها.

كم ككم تحققت في سبيل البحث عن ىذه المالائب كعبلجاتها ندكاته ككم تبلقى الناس في 
خط  كريًسمىٍت سبل في سبيل التخله من ىذه األمراض المتوضعة في  مؤتمراتن ككم كيًضعىٍت 

 كياف أمتنا اإلسبلمية جمعاء.

كلكن كل ىذه الجهود لم تثمرن كلم تعد جهود المسلمين على اختبلفها إال بالخيبة كىي حقيقة 
 ما ينبغي أف نتجاىلها.

ٍت في سبيل التخله من ىذه الندكات التي عيًقدىٍتن المؤتمرات التي أقيمتن الخط  التي ريًسمى 
 المالائب التي توضعت في كياف ىذه األمة انتهت دكف أف نجد لها أم ثمرة.

 ما السبب يا عباد اهلل؟

 السبب أننا عدنا نفحه إيماننا باهلل عز كجل على مستول عقبلني فق .

 كاليـو ااخر. أنحن مؤمنوف باهلل؟ نعم نحن موقنوف يقينان عقبلنيان باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو

 أنحن موقنوف بشرائع اهلل عز كجل كأحكامو؟ نعم نحن موقنوف بذلك كلو.

 بحثنا عن مكاف اإليماف في عقولنا كلكنا لم نبحث عن مكاف ىذا اإليماف في قلوبنا.

لم نبحث عن مكاف ىذا اإليماف في أفئدتنا التي ىي مكاف للعواطف اإلنسانية الدافعة كالرادعة 
 كالممجدة.

اف ينبغي أف نعلم أف العقيدة البد أف تستقر في العقلن نعمن كلكنها ال تقود صاحبها إلى تنفيذ كك
 أكامر اهلل عز كجل إال بعد أف تتحوؿ من يقينو عقبلني إلى كىجو من الحب مهيمنو على القلب.
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لم نفحه قلوبنا كلم نتساءؿ عن الحب المهيمن في أفئدتنان كلو أننا تفحالنا ىذا الحب 
المهيمن في أفئدتنا كتساءلنا عن االتجاه الذم يتجو إليو ىذا الحب لرأينا أف إيماننا العقبلني 

 صاعده إلى األعلى أما الحب المهيمن على أفئدتنا كقلوبنا فهاب ه إلى األدنى.

لو تفحالنا الحب الذم يهيمن على أفئدتنا كالوجهة التي يتجو إليها لرأينا أنو متعلع بالدنيا كما 
 ثر أنواع ما نسيمو الدنيا.أك

لرأينا أف حبنا متعلع بالماؿ كجمعون متعلع بالشهرةن متعلع بالرئاسةن متعلع بالعالبية للذاتن 
 متعلع باألىواء كالشهوات الجانحة.

مؤمنوف باهلل عز  –كاهلل الحمد  –لو أننا فحالنا أفئدتنا كما فحالنا عقولنا لنعود فنقوؿ نحن 
لذم نعاني منو كلعلمنا مالدر المالائب المتسلسلة كالمتوضعة في كياف كجل لعلمنا سبب الداء ا

 ىذه األمة.

ـي لو يا عباد اهلل ال بدافع من يقيننا العقلي كإنما بدافع من الحب األرضي  ما أكثر ما ييسىخ ري اإلسبل
 الهاب  المهيمن على قلوبنا.

اإلسبلـ لرغائبنا كأىوائنا كشهواتنا كمبلذنا انظركا كم ييسىخ ري اإلسبلـ ألىداؼ دنيويةن كم ييسىخ ري 
المهيمنة حبان على أفئدتنا كقلوبنا كلكن اإلسبلـ ال ييسىخ ري لذاتون ييسىخ ري لكل شيء إال أف ييسىخ رى 

 لذاتو.

 ىل سبب ذلك أننا غير مؤمنين باهلل؟! ال.

ل أكثر من سكاف ىذه مؤمنوف كأستطيع أف أقوؿ إف ملياران كنالف مليار ب –كهلل الحمد  –نحن 
 البسيطة مؤمنوف إيمانان عقبلنيان باهلل كمالطبغوف اصطباغان عقبلنيان بنعمة اإلسبلـ هلل سبحانو كتعالى.

 كلكن ماذا عسى أف يفيد اليقين العقلي إف لم يكن ىنالك كقود الحب يدعم ىذا اليقين العقلي؟

 ود صاحبو ذات اليسار؟ماذا يفيد اليقين العقلي السائر ذات اليمين إذا الحب يق

 لن يفيد. ىذا ىو باختالار الداء الذم نعاني منو يا عباد اهلل.

إلى عاطفة من  –كهلل الحمد يقينا في عقولنا  –كعندما يتحوؿ اإليماف العقبلني الذم نتمتع بو 
الحب هلل عز كجل في أفئدتنا عندئذو تيحىلُّ كل المشكبلت التي نعاني منهان عندئذو يتحوؿ 
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اـ بين القادة كالحكاـ إلى كئاـن عندئذو يتحوؿ التشرذـ كالتفرؽ إلى كحدة راسخة في كياف الخال
ىذه األمةن عندئذو يغيب الفقر كتعود ىذه األمة إلى ما كانت عليو من قبل من الغنى الذم مل كىها 

ىذه  اهلل سبحانو كتعالى إياهن عندئذو يغيب الضعف بل الذؿ المسيطر بل المهيمن على كيانات
 األمة لتعود إلى سابع عزىان لتعود إلى تاًلًد مجدىا عن طريع سيلُّمو كاحد أال كىو سيل مي الحب.

ىو الذم يجمع من شتاتن الحب هللن الحب الذم ىو الجذع كال يكوف  –أيها اإلخوة  –الحب 
حبان لمن  الحب جذعان تتفرع عنو األغالاف الكثيرة إال إذا كاف حبان لمن أكجدنان إال إذا كاف

تنتسب أركاحنا إليون إال إذا كاف حبان لمن كاف منو المبتدأ كإليو االنتهاءن إال إذا كاف حبان لذاؾ 
 الذم تاللنا منو تباعان كباستمرار رسائل حبو.

عندما تهيمن محبة ىذا اإللو على قلوبنا يغيب التشرذـ كيحل محلو االتحادن يغيب الخالاـ 
يب الفقر كيحل محلو الغنىن يغيب الذؿن يغيب الضعفن تغيب كيحل محلو الحب كالودادن يغ

 المهانة كتٍلبىسي ىذه األمة مرة أخرل كسوةى العز كتتو جي بتاج المجد.

 ىذه ىي الحقيقة.

 ىذا ىو دكاؤنا كذلك ىو داؤنا.

داؤنا أننا توجهنا بأفئدتنا إلى محبة الشهواتن محبة األىواءن محبة المالال  اانية المار ًة 
 الماضيةن إلى محبة الذاتن إلى محبة الشهرةن إلى محبة الكراسي.

ما الذم فر ؽى ىذه األمة؟ ما الذم جعلها تغيب عن إنسانيتها؟ ما الذم جعلها تستخذم للعدك 
الذم جعلو اهلل عز كجل مضربان للذؿن جعلو اهلل سبحانو كتعالى مضربان للمهانة؟ ما الذم جعل 

 لعدك؟ ما الذم جعلها تػيغىي بي عن إنسانيتها؟ىذه األمة تستخذم لهذا ا

ألف الحب المهيمن على أفئدة أكثر ىذه األمة متجوه إلى األسفلن متجوه إلى الهاب ن متجوه إلى 
 األغيارن إلى األغيار نعم.

في حين أف العقل ينبئ القلب أف الذم ىو قمين بحبك ىو اهللن الذم يطعمك كيسقيك ىو اهللن 
سائر ااالـ كاألسقاـ ىو اهللن الذم أضحك كأبكى ىو اهللن الذم إذا كقعت في  الذم يعافيك من

 ماليبة من المالائب كالتفت  يمينان كشماالن لن تجد من ينجدؾ من ماليبتك إال اهلل.
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 ىذا ما يقولو العقل للقلب.

من كلكن أفئدة كثيرو منا سكرلن سكرل بالشهواتن سكرل باألىواءن سكرل بالرغائب الذاتية ك 
أجل ىذا حل  الخالاـ فيما بيننا محل  الوداد كحل ٍت المهانة كالمذلة محل العزة كحل الغياب عن 

 اإلنسانية التي ينبغي أف تتقطع أفئدتنا لها في غزة كفي فلسطين غاب كل ذلك. لماذا؟

 ألف حبان أىم ىيمن على قلوبنا أال كىو حب الذات.

حب أشرد بكم بحديثي ىذا عن الخبلصة التي ينبغي أف كال أ –إذان أعود فأقوؿ أيها اإلخوة 
 نعلمها لعلنا نتخذ منها دكاءن ألمراضناهلل

الحب الذم ىو الدكاء ينبغي أف نركن إليو كينبغي أف نستبدلو بالحب الذم ىو الداء كالذم من 
 أجلو توضعت مالائب كثيرة ككثيرة في مجتمعاتنا كفيما بيننا.

باهلل عز كجل إيمانان عقبلنيان يهيمن يقينان في القلب كإيمانان عاطفيان  فهل عسيتم أف تجعلوا إيمانكم
 يهيمن بالحب كالتعظيم على الفؤاد.

ىل عسيتم أف تبايعوا اهلل ال مبايعة إيماف عقلي بل مبايعة حبٍّ قبل أف يذىب األكاف كقبل أف 
 تنطوم الفرصة.

عالى كعما قريب سنقف بين يديو نحن عائدكفن نحن راجعوف إلى موالنا كخالقنا سبحانو كت
كلسوؼ تتبخر كل ىذه الرغائب التي تتجو اليـو أفئدتنا بالحب إليها كلن نجد أمامنا إال شيئان 

كاحدان ىو الذم ينجينا إف تمسكنا بو اليـو أال كىو االرتباط العاطفي حبان كتعظيمان كمهابةن كخوفان 
 هلل العظيم.باهلل سبحانو كتعالى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر ا
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جٍٍََّغ ٌٗ أٚػٝ ِّٓ ٍّغ ُِ  ثٍغٛا ػٕٟ ٌٚٛ آ٠خ فَُوةَّ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 سي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنف

أنو قاؿ خطابان ألمتو جمعاءهلل )بلغوا عني كلو  ية فػىريب  ميبػىل غو لو أكعى ممن  ص  عن رسوؿ اهلل 
 سمع(.

عباد اهللهلل لقد كعى السلف الالال  من أصحاب رسوؿ اهلل كأتباعهم كالتابعين من بعدىم ىذا 
إليهم كإلينا. سمعوه فوعوه فنفذكه على خير كجو. انطلقوا إلى  اهلل  األمر الذم كجهو رسوؿ

مشارؽ األرض كمغاربهان انطلقوا إلى فجاج ىذه المعمورة كلها يبلغوف عن اهلل كعن رسوؿ اهللن 
 يبلغوف رساالت اهلل سبحانو كتعالى.

قبران لالحابي أك تابعي كلعلكم تعلموف أنو ما من بقعة من بقاع األرض المعمورة اليـو إال كتحتضن 
 أك تابع تابعي.

 كىكذا نفذكا ما خاطبهم بو رسوؿ كما خاطبنا نحن أيضان بو )بلغوا عني كلو  ية(.

من خلف أربعة عشر قرنان كبين  كإننا لننظر فنجد صلة كثقى بين ىذا الذم أمرنا بو رسوؿ اهلل 
 سيبلغ ىذا األمر ما بلغ الليل كالنهار(.قولو 

ما بلغو الليل كالنهارن فما من عالىمو من العالم المعمور  –بلغ اإلسبلـ  –بلغ ىذا األمر  حقان لقد
 اليـو إال كقد بلغو اإلسبلـن إال كىو يتعرؼ على األذاف يطرؽ  ذانهم كل يـو كليلة خمس مرات.

ينبغي أف  سيلغ ىذا األمر ما بلغ الليل كالنهار(كينبغي أف نعلم أف ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل 
 نعلم أنو إخباره كأمره في كقت كاحد. إنو إخباره يتضمن ىذه البشرل.
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كلكن كيف السبيل إلى أف يبلغ ىذا األمر الدنيا كلها التي عبػ رى عنها رسوؿ اهلل بما بلغو الليل 
 كالنهار؟

لغوف  سبيل ذلك أف يجند اهلل عز كجل عبادان من عباده يبلغوف رساالت اهلل سبحانو كتعالىن يب
 كلمة اإلسبلـن يبلغوف الحع الذم بيًعثى بو رسوؿ اهلل 

كااف تعالوا فانظركا يا عباد اهلل إلى ما فعلو ذلك الرعيل األكؿن ذلك السلف الالال  أصحاب 
 رسوؿ اهلل كأتباعو كأتباع أتباعو.

اع األرض كلها كما قلت لكمن انقذفوا إلى بق  استجابوا ألمر رسوؿ اهللن بػىل غيوا عن رسوؿ اهلل 
 المعمورة  نذاؾ كطىه ركا األرض المستعمرة من المستعمرين كأعادكىا إلى أربابها.

طهركا ببلد مالر كالشاـ من االستعمار الركماني كأعادكىما إلى حظيرة أرباب ىاتين الدكلتين بل 
 البقعتين في العالم.

كعادكا بعد أف أعادكا ىذه البقاع إلى طهركا كثيران من بقاع إفريقية من االستعمار الركماني كغيره 
 أصحابها  منةن مطمئنة.

إذان نفذكا أمر اهلل عز كجل كأمر رسولون حملوا رسالة اهلل إلى العالم كلون أبلىغوىم عقائد اإلسبلـن 
أبلغوىم شرائع اهلل سبحانو كتعالىن حملوا إلى العالم كلو ىدايةى اإلسبلـ حقان كنورانن نف ذكا ىذا 

 رىم بو رسوؿ اهلل )بلغوا عني كلو  ية(.الذم أم

 كإف بقاع األرض التي تحتضن قبور ذلك الرعيل األكؿ لخير شاىد على ىذا الذم نقوؿ.

؟  ىذا ما فعلو ذلك السلف فماذا فعل المسلموف اليـو

 أقوؿ باختالار ما قالو اهلل عز كجلهلل

 [.ٗٓعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل )فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلةى كىاتػ بػى 

بدالن من أف يواصلوا ما فعلو أسبلفهم فيكونوا أعينان رقباء على الحع يطردكف البغي كأسبابو 
كالطغياف كأسبابو ال أقوؿ من حظيرة اإلسبلـ بل من حظيرة اإلنسانية بدالن من ذلك طوكا شعار 

ف ىذه الكلمة ال ترضي أعداء اهلل عز كجل كأعداء اإلنسانيةن طوكىا عن الجهاد في سبيل اهلل أل
الذاكرة إال من رحم ربكن أجل. كمك نوا لبلستعمار األمريكي أقدامان راسخة في ببلد المسلمينن 
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مكنوىم من استبلب حقوقهمن من استبلب كنوزىم التي تستبطنها األرضن مك نوا البغي اإلسرائيلي 
 غيانن من أف يزداد عتو ان.من أف يزداد ب

حالف من حالف ىذا البغي اإلسرائيلي ليزداد استبلبان لحقوؽ المضطهدين أصحاب األرضن 
 أصحاب الممتلكات.

 كىكذا نظرنا فوجدنا أف خلف ذلك السلف ساركا على النقيض مما أمر بو رسوؿ اهلل 

يقوؿ لهم )بلغوا عني( أم الرسالة التي شر فٍػتيكيٍم بها بل شر فكم اهلل عز كجل بها.  رسوؿ اهلل 
 –كبدالن من أف ينهض ىذا الخلىفي بما قد نهض بو ذلك السلف ننظر فنجد ىؤالء المسلمين 

يرفعوف فوؽ رؤكسهم شعار الحداثة أك شعار العلمنة  –كأقوؿ مرةن أخرل إال من رحم ربك 
كليت أف المراد بالعلمنة معناىا اللغوم المعركؼ كىو إتباع العلم كاالبتعاد عما ال يتفع كالعلمانيةن 

مع العلم إذان لوجد أرباب العلمنة أنفسهم خاضعين لئلسبلـ الذم خضع لو العلم في عقائده 
كشرائعو كمبادئو كقيمو كلكن المعنى الذم يتمسكوف بو لهذه الكلمة ىو المعنى الذم  ؿ إليو في 

لمجتمعات الغربيةهلل إبعاد سلطاف الدين عن الحكم كاإلدارةن إبعاد سلطاف الدين عن المجتمع ا
 اإلسبلمي متمثبلن في الحكم كاإلدارة.

ننظر كنقارف بين ذلك السلف كما فعلوه استجابة لقوؿ رسوؿ اهلل )بلغوا عني( كبين ما فعلو 
 م أكصى بو رسوؿ اهلل.الخلف كيفعلو اليـو إال من رحم ربك إعراضان عن ىذا الذ

كالعجيب أنهم مع ذلك يشدكف أنفسهم بانتماء شكلي إلى اإلسبلـ كيشدكف أنفسهم بانتماء إلى 
 رسوؿ اهلل 

عباد اهللهلل إف الشيء الذم يدمي القلبن إف الشيء الذم يدخل األسى كالحياء الممض المذيب 
كل كاحدو   ف أماـ مثول رسوؿ اهلل في طوايا النفس أنك تنظر فتجد كل يـو ااالؼ المؤلفة يقفو 

منهم يقوؿهلل أشهد يا رسوؿ اهلل أنك قد بلغت األمانة كنالحت األمة كتركت أمتك على بيضاء 
 ناصعة ظاىرىا كباطنها.

ليس مكاف الشاىد ىذا كإنما مكاف الشاىد المؤلم المخجل الذم يذيب حياءن من رسوؿ اهللن 
إلى ىذه ااالؼ المؤلفةن  عدان من فم رسوؿ اهلل الجواب الذم ينبغي أف تعلموه جميعان صا

 كرسوؿ اهلل ماثل فيناهلل
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 [ٕ)كىاٍعلىميوا أىف  ًفيكيٍم رىسيوؿى الل ًو( ]الحجرات هلل 

 ىكذا يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى.

 إنو يجيبهم جوابان يضرب على أغوار النفوس كإف لم تبلغو ااذاف.

ة كىا أنتم تعترفوف بذلك فلماذا ضيعتموىا ككاف أسبلفكم إنو يقوؿ لهمهلل حقان لقد بل ٍغتي الرسال
 أمناء عليها.

حقان لقد نالحت لكم كىا أنتم تعترفوف بذلك فلماذا ضيعتم النال  الذم نقلتو إليكم ناليحة من 
 اهلل عز كجل في حين أف أسبلفكم حفظوه كنشركه كنثركه في سمع العالم كلو.

ا كباطنها كلكن ما لكم ضيعتم ىذه الشرعة البيضاء صحي  أني تركتكم على بيضاء نقية ظاىرى
النقيةن ما لكم ترفعوف بدالن عن ذلك شعار الحداثةن ما لكم تبرمتم بل تتبرموف من ىذه الشرعة 
البيضاء التي استأمنتكم عليها تتبرموف منها كتستخفوف بها كتستبدلوف بها ما تسمونو  نان الحداثة 

 اذا؟كأنان العلمانية أك العلمنة لم

 ىذا ىو الشيء المؤلم يا عباد اهلل.

أصدقكم القوؿهلل كم أتي  لي السبيل إلى أف أذىب إلى مثول رسوؿ اهلل فأسلم عليو كلكن الذم 
يالدُّني عن الوقوؼ كالمثوؿ بين يديو ىذا الجواب الذم قد ال تسمعو أذني كلكنو سيضرب في 

ىذا الذم يقولو لي رسوؿ اهلل حياءن  أغوار نفسين كلكنو سيمتزج في دقات قلبين لسوؼ يذيبني
من التهديد الذم كجه و رسوؿ  كخجبلنن كلسوؼ يؤلمني أشد األلم ما قد يىذىكٍّريني بو رسوؿ اهلل 

أم  –اهلل إلى المضيٍّعين يـو قاؿ في حديث طويل قبيل كفاتوهلل )أال ليذادف رجاؿ عن حوضي 
قوؿ أال ىلم أال ىلم فيقاؿهلل إنك ال تدرم  كما يذاد البعير الضاؿ فأ  –ليطردف رجاؿ عن حوضي 

 كم بدلوا من بعدؾ فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان.

 اللهم ال تجعلنا يا رب من ىؤالء الذم ييٍطرىدكف عن حوض رسوؿ اهلل يـو القيامة.

ال تجعلنا من ىؤالء الذين يقوؿ رسوؿ اهلل فسحقان فسحقانن يحرموف من شفاعتون يحرموف من 
 يكرمهم اهلل بها إرضاءن لرسولو. المغفرة التي

 كبعد فلعل فيكم من يقوؿ ىبل حدثتنا عن اإلسراء كالمعراج كالوقت كقتو؟
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كالجواب باختالارهلل ماذا عسى أف أقوؿ في ىذه المناسبةن كىل أملك إال كبلمان مكركران كشيئان 
 ميعادان أذىكٍّري أسماعكم بو؟

فلسطين تػيبىض عن كىا ىم أكلئك أصحاب األرض  ماذا عسى يفيدنا أف نتسلى بالكبلـ كىا ىي ذم
ب  و كشارد كالمسلموف من حوؿ ىذا التيو عاكفوف على  كالحقوؽ كالبناء كالدكر بين مييىت مو كميذى

 أىوائهم إال من رحم ربكن عاكفوف على حظوظهمن متعلقوف بكراسيهم؟!

 ماذا عسى أف أقوؿ كبلمان تجدكف فيو مفتاحان لحل مشكلة؟

 ك إال الكبلـ المكرر المردكد كلكني أملك ما ىو خيره منو؛ االلتجاء بالدعاء إلى اهلل.ال أمل

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل.
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 اٌؼجٛك٠خ اػطواه ال افز١به

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لقد بي نى البياف اإللهي لئلنساف بعبارة كاضحة قاطعةو الوظيفة التي كيلٍّفى بالنهوض بها في حياتو 
 الدنيا ىذه كذلك عندما قاؿهلل

هيم مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًيدي أىف ييٍطًعميوًف ًإف  ا لل وى ىيوى )كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف. مىا أيرًيدي ًمنػٍ
ًتيني( ]الذاريات هلل  ًة اٍلمى  [.ٖٓ-ٔٓالر ز اؽي ذيك اٍلقيو 

هلل سبحانو كتعالى كىي إنما تنبثع من إذان فالوظيفة التي خيًلعى اإلنساف للنهوض بها إنما ىي عبادة ا
 شعور اإلنساف بعبوديتو كمملوكيتو هلل عز كجل.

كلكن اإلنساف لن يقتنع بهذه الوظيفة التي يقوؿ لو اهلل عز كجل إنو قد كيلٍّفى بها ما لم يعد 
فيتعرؼ على ذاتون ما لم يعد فيتعرؼ على نفسون عندئذو بوسعو أف يؤمن بهذه الوظيفة كيخضع 

 لسلطانها.

إلى أف يتعرؼ اإلنساف على نفسو كي يدرؾ الوظيفة التي حيمٍّلىهىا  –يا عباد اهلل  –ككيف السبيل 
 كلكي ينهض بها بعد ذلك؟

يعرؼ اإلنساف نفسو عندما يقف أماـ مر ة ذاتو كيتأمل طويبلن في المزايا التي متعو اهلل عز كجل 
 بها.

واس المختلفة ثم يتأمل في الفكر كالعقل اللذين يتميز عندما يتأمل في مزية السمع كالبالر كالح
بهما عن سائر الحيوانات األخرل ثم يتأمل في القوة المودعة في كيانو ثم في العافية التي تسرم 

 في أكصالو.
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عندما يتأمل اإلنساف في ىذه المزايا بوسعو أف يعلم عندئذو أنو مملوؾه كليس مالكان كمن ثم بوسعو 
 بده كعليو أف يؤدم حقوؽ العبودية لمن ىو عبد لو.أف يعلم أنو ع

 كيف؟

 أنا عندما أتأمل في ىذه المزايا التي أتمتع بها البد أف أسأؿ نفسي أأنا فاعل لها أـ أنا منفعل بها؟

ىل أنا فاعل لها؟ أنا الذم مىتػ ٍعتي نفسي بهذه المزايا كأنا الذم أحرسها كي ال تشرد عني ككي 
 مات أك إلى األبد؟تبقى رفيقي إلى الم

أـ أنا لست فاعبلن لها كإنما أنا منفعل بها أم أنني استقبلتها من حيث ال أدرم ثم توض عىٍت ىذه 
المزايا في كياني كما ال أعلم ثم إني أصبحت أتمتع بها دكف أف أدرم المالدر الذم جاءت إلي  

 ىذه المزايا منو؟

 نك منفعل بهذه المزايا كلست فاعبلن لها.أ –يا ابن  دـ  –إنك إف تأملت في ىذا علمتى 

فتحتى عينيك على ىذه الدنيا كإذا أنت تتمتع بالسمع كالبالرن تتمتع بالذاكرة كبالعقلن كنظرتى 
فلذا بالقوة تسرم في كيانك من حيث ال تعلم كتأملت كإذا بالعافية تسرم في كيانك من فرقك 

يأتي كقد كد عىٍتكى ىذه المزايا كلهان ستجهل  إلى قدمك من حيث ال تعلمن كتنظر كإذا بغدو قريبو 
بعد علم كلسوؼ تنسى بعد تذكر كذكرلن كلسوؼ تتحوؿ القوة الكامنة في كيانك إلى ضعف 

كلتنظر إلى الشباب الذم تتباىى بو كإذا ىو يتقله عنك ركيدان ركيدا كإذا بو يودعك ليحل محلو 
يانك ق  بل أنت ال تعلم كيف كجدت في  المشيب كأنت ال تملك استبقاء ىذه المزايا في ك

 كيانك.

 إذان أنت منفعل بهذه الالفات يا ابن  دـ.

أم إنك بالعبارة العلمية الدقيقة شاشة استقباؿن أنت جهاز استقباؿ يستقبل الالور كاأللواف 
المتعددة كيستقبل التحركات المتنوعة الهادفة كغير الهادفة. أنت ىكذان أنت جهاز استقباؿ ال 

 ر.أكث

فلذا علمت أنك كذلك أنك جهاز استقباؿ أفبل يحملك عقلك على أف تسأؿ عن جهاز اإلرساؿ 
 الذم يتم اإلرساؿ منو إلى شاشة كيانك فتتمتع بهذه المزايا من حيث ال تدرم؟
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 تأمل في جهاز اإلرساؿ كفكر تجد أف مالدر اإلرساؿ ىو ذاؾ الخالع الذم قاؿهلل

 [.ٔٓكىاإًلنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف( ]الذاريات هلل )كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  

تأمل فلسوؼ تجد أف المالدر الذم يتم اإلرساؿ منو إليك بالعقل ىو اهللن المالدر الذم يتم 
إرساؿ العافية منو إليك المالدر ىو اهللن المالدر الذم ينجدؾ بالتذكر كالفكر ىو اهللن المالدر 

ذلك أنك عندما استقبلت ىذه المزايا لم يكن لك أم  الذم ينجدؾ بالقوة ىو اهلل عز كجلن ك ية
دكرو في استقبالهان كعندما تتمتع بها ليس لك أم دكرو في كيفية التمتع بهان كغدان عندما ترحل 
عنك لتبقى شاشة كيانك صافية عن األلواف كالالور كالحركات ال تستطيع أف تستبقي شيئان من 

 ذلك في كيانك.

بن  دـ؟ كإذا قلتى نعم أفما ينبغي أف تسأؿ من أم جهاز إرساؿ تفد إلي  ألست جهاز استقباؿ يا ا
ىذه المزايا؟ اسأؿ عقلك كلسوؼ يجيبك مستعينان بكل العلـو القديمة كالحديثة بأف مالدر ىذا 
اإلرساؿ إنما ىو اهلل عز كجل. فلذا عرفت ذلك تحققت بمعرفة ىويتكن علمتى أنك مملوؾ لهذا 

 اه كلسوؼ تتقله عنك عما قريبن عندئذو تعلم أنك عبده.الذم يرسل إليك مزاي

 كما ىي كظيفة العبد؟ كظيفة العبد أف يضع عبوديتو موضع التنفيذ لمن ىو عبد لو.

 أال يكفي العقل لينبهك إلى ىذا يا ابن  دـ؟

 إف لم يكن العقل كافيان فاسمع كبلـ الخالع الذم يذكرؾ بهذا.

ٍيبىةن )الل وي ال ًذم خىلىقىكيم مٍّ  ن ضىٍعفو ثيم  جىعىلى ًمن بػىٍعًد ضىٍعفو قػيو ةن ثيم  جىعىلى ًمن بػىٍعًد قػيو ةو ضىٍعفان كىشى
( ]الرـك هلل   [.ْٓيىٍخليعي مىا يىشىاءي كىىيوى اٍلعىًليمي اٍلقىًديري

 كأنت ال دكر لك إال االستقباؿ. اسمع كبلمو في مكاف  خرهلل

ليغيوا أىشيد كيٍم كىًمنكيم م ن يػيتػىوىف ى كىًمنكيم م ن يػيرىدُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبل يػىٍعلىمى )ثيم  نيٍخرًجيكيٍم ًطٍفبلن ثيم  لًتى  بػٍ
ٍيئان( ]الحج هلل   [.ًٓمن بػىٍعًد ًعٍلمو شى

 أال يكفي ىذا يا ابن  دـ من أجل أف تعلم ىويتك كمن أجل أف تعلم إذان كظيفتك؟

. ًفي أىمٍّ صيورىةو م ا أنت عبده لم أنت ملك يدهن أنت ممل لىكى وؾ لهذا )ال ًذم خىلىقىكى فىسىو اؾى فػىعىدى
( ]االنفطار هلل   [.ٖ-ٕشىاء رىك بىكى
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أرسل إليك ىذه المزايا كلها كليس لك أم دكرو في استقبالها كلن يكوف غدان أم دكرو في استبقائها 
 بشكل من األشكاؿ.

 قولو سبحانوهللىنا يعلم اإلنساف كظيفتو كيتجاكب عندئذو مع 

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف( ]الذاريات هلل 

أم إنما حىم ٍلتػيهيٍم كظيفةن كاحدة ىي أف يعلموا عبوديتهم لي كمن ثم عليهم أف يضعوا ىذه العبودية 
 تبلكان كىميان.هلل موضع التنفيذن ال يستبدلوف بالعبودية استكبارانن ال يستبدلوف بالمملوكية ام

 ىذه ىي الوظيفة التي كيلٍّفى اإلنساف بها.

عندما تعلم يا ابن  دـ ىويتك كتعلم ىذه الحقيقة ىل يساكرؾ شك أك ريب في ىذه الوظيفة التي 
 ينبغي أف تنهض بها؟ ما أخالك ترتاب في ذلك ق .

ان حقان فما أغناه عن ربما سمعتى بعض المغفلين يقوؿهلل ىل اهلل بحاجة إلى أف أعبده؟ إذا كاف إله
 أف أكوف عبدان لو!

أنك إنما أمٍرتى بأف تدين لو بالعبادة كالعبودية لكي تيكىمٍّلى  –يا أيها المغفل  –كمن الذم قاؿ لك 
نقالان في ذاتو؟! من الذم قاؿ لك أف اهلل عز كجل قبل أف يخلقك كاف بحاجة إلى أف يوجدؾ 

 لكي تعبده لكي تكمل ألوىيتو؟!

 بالعبادة كالعبودية لكي يكوف سلوكك منسجمان مع كاقعكن ىكذا يقوؿ المنطع كالعلم. إنما يأمرؾ

أرأيت إلى إنساف خيًلعى قػىٍزمىان كعاش قػىٍزمىان أفيحسن بو أف يرتدم ألبسة المىرىدىًة الطواؿ؟ كإذا طمع 
العقلهلل  كطم  إلى أف يلبس ثياب المىرىدىًة الطواؿ فلف عقل كل عاقل يزدريو كينتقالون يقوؿ لو

انسجم في سلوكك مع نفسكن لو كنت ماردان من الرجاؿ لكاف يليع بك أف ترتدم ثياب المردة 
ن ًعٍش حياة األقزاـ كارتد ثياب األقزاـ كال تتجاكز حدكد األقزاـ.  الطواؿ كلكنك كما تعلم قـز

 تلك ىي كظيفة العبد.

قبضتون نقول كلكن بسلطانون  نحن جميعان يا عباد اهلل مملوكوف هلل عز كجلن نتحرؾ كلكن في
 نعتز كلكن بأمرهن ال تستطيع أف توجد في كيانك إال ما قد أكجده اهلل فيك.
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 فمن أنت إذان؟

 أنت شاشة االستقباؿ التي حدثتكم عنها.

أنت ىذا اإلنساف الذم توضعت في كيانو ىذه المزايا كلم يعلم من أين جاءت كغدان سيودعها كال 
شيئانن أفيليع بهذا اإلنساف أف يستكبر! أفيليع بهذا اإلنساف أف يقوؿ ال  يستطيع أف يستبقي منها

 بل أنا حرن أنا لست عبدان ألحد أنا أتالرؼ كما أشاءن ألـز نفسي بما أريد كأبتعد عما ال أريد!

 حتى تقوؿ ىذا الكبلـ؟ –يا أخي  –من أنت 

كاهلل  –ال اليـو  –كاهلل يمدؾ بقوتو  –أرني جرأتك كبقاءؾ كاستمرارؾ على ىذه الدعول ال اليـو 
أرني حريتك كقدرتك ىذه عندما تمتد على فراش الموت  –يكرمك بالفكر كالتدبر كالتأمل 

أجل  –كعندما تشم رائحتو تدنو إليك كعندما يدخل عليك ملك الموت من حيث ال تدرم 
ن أرني  –ستراه بعيني رأسك  تلك الساعة قدرتك على أرني تلك الساعة حريتك التي تزعمها اليـو

 الدفاع عن حريتك فيما تريد أف تفعل كفيما تريد أف تدع كفيما تريد أف تتالرؼ بو.

إف كنت قادران على أف تػىٍثبيتى على ىذه الحالة اليـو في تلك الساعة فهنيئان لك حريتك التي 
 كمهانة. تدعيهان كلكنك تعلم كأعلم أنك ستكوف  نذاؾ كتلةن من ضعفن كتلة ضعفن كتلة ذؿ

 فيا عجبان لئلنساف يعلم أنو صائره إلى ىذا المالير لماذا ال يتهيأ لو؟

يعلم اإلنساف أف صائره إلى ىذه النهاية كمع ذلك يتحدل مواله كخالقو عندما شرع كأمر ككصفن 
يتحداه في كصاياه ألنو حرن لو كنت حران لكنت أنت الذم غرس ىذه المزايا في كيانك كلكنت 

 لى استبقائها لديك.أف القادر ع

 لو كنت حران ألبقيت شبابك المتألع في كيانك كلما تركتو يودعك إلى غير رجعة.

 لو كنت حران الستبقيت قوتك في كيانك.

 لكنك تعلم أنها كدائع استودعها اهلل عز كجل لديك.

 أنك مملوؾ! فابحث عن مالكك الذم أنت في قبضتو. –يا أخي اإلنساف  –ألم تقتنع بعد 

 م تقتنع بعد أنك عبد! فابحث عن موالؾ الذم أنت مملوؾ كعبد لو.أل
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 إذا عرفت ىذا انسجمت كل االنسجاـ مع قولو عز كجلهلل

هيم مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًيدي أىف ييٍطًعميوًف ًإف  ا لل وى ىيوى )كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف. مىا أيرًيدي ًمنػٍ
ًتيني( ]الذاريات هلل  الر ز اؽي  ًة اٍلمى  [.ٖٓ-ٔٓذيك اٍلقيو 

كالعبادة سلوؾ في الطريع الذم شرع اهلل كلكن السلوؾ ال يتأت ى إال بعد كجود العبودية كالعبودية 
شعور يهيمن على الكياف يشعرؾ أنك مملوؾن يشعرؾ أنك في قبضًة موالؾن يشعرؾ أنك تتحرؾ 

سعادة. كلسوؼ تجد ىذا الشعور ىو رفيقك عندما يدنو تحت سلطانو كيسعدؾ ىذا الشعور أيما 
 منك الموتن ىو صديقك عندما تنتقل من رحاب ىذه الدنيا إلى الحياة البرزخية التي تنتظرؾ.

أسأؿ اهلل عز كجل أف يبقي لي كلك ىذا الرفيع في الساعة النكراء التي نعيش فيها غربة كأم غربة 
 إال من ىوياتنا الحقيقية.

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم. أقوؿ قولي

 

 

 تاريخ الخطبة

 ََُِ/ َٕ/ ِّ الموافع  ُُّْن  شعباف  ُِن  الجمعة    

 كيف يمارس اإلنساف عبوديتو هلل عز كجل

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
للهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك ا

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

قلت لكم باألمس في األسبوع الماضي إف اإلنساف إذا عرؼ نفسو عرؼ ربون يعرؼ نفسو متمتعان 
ها كال يفعل شيئان منهان كردت إليو بالفاتو كثيرة متنوعة متعددة كلكنو ال يملك منها شيئانن ينفعله ب
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ىذه الالفات دكف إرادة منو كال حكم كستودعو ىذه الالفات أيضان دكف إرادة منو كال حرية أك 
 حكم.

 إذان ىو جهاز استقباؿ يستقبل ىذه الالفات المختلفة.

من  كىل يتأت ى أف يوجىدى جهاز استقباؿ بدكف جهاز إرساؿ؟! من المرسل للالفات التي تتمتع بها
؟  علم كعقل كنطعو كإرادةو كعافيةو كسمعو كبالرو كحسٍّ

 إنها تأتي إليك من جهاز اإلرساؿ كجهاز اإلرساؿ مالدره اهلل عز كجل.

عندما يعلم اإلنساف ىذه الحقيقة يدرؾ أنو عبد لمن ىو بيدهن لمن ىو بسلطانون كعندئذو البد أف 
 يالطبغ بالبغة العبودية هلل عز كجل.

باألمسن كلكن تعالوا نتابع كيف يمارس اإلنساف عبوديتو كقد أيقن أنو عبده هلل ىذا ما قلتو لكم 
 عز كجلن أيقن أنو جهاز استرساؿ يستقبل من عند اهلل عز كجل ما يتمتع بو من صفات؟

 كيف يمارس أحدنا عبوديتو هلل؟

 يمارسها بطريقتين اثنتين البد منهما؛ أكالىما الالبر كاألخرل الشكر.

يتحقع إال في المناخ المناسب لون كالمناخ المناسب للالبر ىو االبتبلءات كالمالائب كالالبر ال 
المتنوعة الكثيرة. بدكف أف يتلقى اإلنساف ابتبلءات متنوعة شتىن بدكف أف ييفاجىأى بمالائب ال 

 معنى للالبر.

ن عند اهلل كأما مناخ الشكر فهو النعم كالمن  الكثيرة التي تفد إلى اإلنساف من جهاز اإلرساؿ م
 سبحانو كتعالى. كىل يتأت ى لئلنساف أف يشكر اهلل عز كجل بدكف أف يتلقى نعمو.

مزيجان من المالائب كالنعمن مزيجان من اللذائذ كااالـن  –يا عباد اهلل  –كمن ىنا كانت الدنيا 
 مزيجان من المن  كالمحن.

يالبر عند االبتبلءات كيشكر من أجل أف يؤدم اإلنساف الذم عرؼ ربو عبوديتو لهذا الخالع 
 الشكر الذم عر فىوي بياف اهلل عز كجل عند النعم كعند ااالء.

 كلكن كيف السبيل إلى أف يالبر اإلنساف كاهلل يقوؿ في محكم تبيانوهلل
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ريؾى ًإال  بًالٌلًو( ]النحل هلل   [.ُِٕ)كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.يا عجبانن يقوؿ لي اهلل )كىاٍصًبٍر( ثم يقوؿ في الو   قت ذاتو )كىمىا صىبػٍ

معنى ىذا الكبلـ إذا أردت أف تالبر التجئ إلى اهللن اعرض ضعفك أماـ اهلل عز كجلن تضرع 
على أعتاب اهللن قل لو موالم ال حوؿ لي كال قوة إال بكن ابتليتني بالمالائب كااالـ كأنا ال أريد 

م تيالىبػٍّريًنين ال سبيل إلى ذلك إال أف ترسل إلي  نعمة أف أعاليكن أنا أريد أف أصبر كلكن أنت الذ
 التالبير حتى أصبر على الؤلكاءن حتى أصبر على الشدائد.

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.  ىذا معنى قولو عز كجلهلل )كىمىا صىبػٍ

 إم إذان فالتجئ إلى اهلل لكي ييالىبػٍّرىؾ.

 سوؿ اهلل.إلى قدكتنا كأسوتنا أال كىو ر  –يا عباد اهلل  –كانظركا 

 أكؿ عبد اعتز بعبوديتو هلل عز كجل. كاجهتو المالائبن كاجهتو الرزايا كااالـ.

 كتعالوا أحدثكم عن نموذج من ىذه المالائب.

 توفي عمو أبو طالب كقد كاف سندان لو ككاف الذم يمنعو من أذل المشركين فالبر.

صدؽ لون كقد كانت أنيسو في كما ىي إال أشهر مر ٍت حتى توفيت زكجتو خديجة كقد كانت كزير 
 الوحشة ككانت تقدـ لو العوف المادم كالمعنوم في طريع دعوتو إلى اهلل.

ثم جاءت الماليبة األدىىن لم يعد يستطيع أف يحرؾ فمو بكلمة دعوةن استشاط أذل المشركين 
 لو كأحي  بو بعد كفاة عمو أبي طالب.

لعلو يجد ىنالك من يسمع كبلمون لعلو يجد من كالماليبة الرابعة أنو أراد أف يتجو إلى الطائف 
 يتسع صدره لحديثو كدعوتو كلكن الطائف خيبت  مالون ردتو على أعقابو كما تعلموف.

 فكيف مارس عبوديتو هلل من خبلؿ ىذه المالائب؟ ىا ىي ذم المالائب تترل كاجهها محمد 

ن معلنان أنو عاجز إف لم يعنو اهلل عز مارسها عن طريع كثرة االلتجاء إلى اهللن كثرة التضرع إلى اهلل
 كجل على الالبرن معلنان أنو ال يملك حوالن كال قوة.
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كاف يشكون كلكنو لم يكن يشكو شكول ضجرن لم يكن يشكو شكول احتجاج على اهللن الن 
معاذ اهللن إنما كاف يػيعىبػٍّري بشكواه عن عجزهن عن فاقتون عن ذؿ عبوديتو هلل عز كجل. انظركا إلى  

 بلمو كقد مرت بو ىذه المالائب األربعهللك

)اللهم إليك أشكو ضعف قوتي كقلة حيلتي كىواني على الناسن أنت رب العبادن أنت رب 
 المستضعفينن أنت ربي( إلى أف قاؿ بعد ذلكهلل )إف لم بك علي  غضبه فبل أبالي(.

 سبحانو كتعالى كإظهاران تعبيران عن احتجاج كلكنها كانت إظهاران لعبوديتو هلل إذان لم تكن شكواه 
 لفاقتو كعجزه.

عندما تنوشنا  كقد جعل اهلل عز كجل من مالطفاه أسوة لنان قدكةن فلنقتدم بحبيبنا محمد 
المالائب كتطوؼ بنا الرزايان فلنجد سبيبلن إلى الالبر التجئوا إلى اهللن اطرقوا باب اهلل تجدكف أف 

 اهلل عز كجل ينجدنا بنعمة الالبر.

األىم من ىذا سنة من سنن اهلل ألـز اهلل عز كجل بها ذاتو العليةن كلما عانى اإلنساف  كلكن األمر
المؤمن باهلل الذم كضع عبوديتو هلل موضع التنفيذن كلما عانى من شدة في حياتو أك ماليبةو طافت 

ي ىذا بو فواجهها بالالبرن كاجهها بالتجمل البد أف يكرمو اهلل إلى جانب العسر باليسرن كانظركا ف
 إلى قولو سبحانو كىو يخاطب رسولوهلل

 [.ٔ-ٓ)فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران. ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران( ]الشرح هلل 

 لم يقل إف بعد العسر يسران الن قاؿهلل

 )ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران(.

 إلى جانب العسر ستجد اليسرن لكن ىذا لمن؟

فر  إلى المالائب التي تنوشو إلى باب اهلل سبحانو كتعالىن يعلن لمن اتجو إلى اهلل عز كجلن لمن 
 عن ضراعتو كيعلن عن مسكنتو كذلون كتلك ىي كظيفة اإلنساف في ىذه الحياةن ألم يقلهلل

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف( ]الذاريات هلل 

إال بعد أف يالطبغ اإلنساف بذؿ العبودية هلل  كالعبادة سلوؾن كالعبادة التي ىي سلوؾ ال تتحقع
 سبحانو كتعالى.
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كانت ىذه الحالة ىي دأب رسوؿ اهلل. كلو أنكم درستم سيرتو كىو رئيس دكلة كىو إماـ 
المسلمين كىو أفضل األنبياء عند اهلل كىو حبيب اهلل عز كجل كىو ذاؾ الذم قاؿ اهلل لو )فىًلن كى 

إال كىو متالاغر متذلل على أعتاب  كمع ذلك فلم يكن يػيرىل رسوؿ اهلل  [ْٖبًأىٍعييًننىا( ]الطور هلل 
إال كىو ملتالع باب اهلل يستنجد فضلون يستنػزؿ رحمتون يستنػزؿ  اهللن لم يكن يػيرىل رسوؿ اهلل 

 قدرتو كىو رئيس دكلةن كىو إماـ المسلمين يا عباد اهلل.

المسلمين اليـو كثيرة كإنكم لتعلمونها كالزمن ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها كأف نتبينها. مالائب 
 ال يتسع لعدىا كال لحالرىا.

 كلكن ما الذم ينجي المسلمين من ىذه المالائب؟

دىٍعكيٍم من الوسائل كاألسباب الماديةن ىذا شيء أمر اهلل بلعداده لكن ال خير فيو إذا اعتمد 
 اإلنساف عليو كحده.

لمختلفة المتنوعة؟ االلتجاء إلى اهللن الوقوؼ على باب ما السبيل الذم بو نتخله من مالائبنا ا
 اهللن االنكسار كالتذلل على أعتاب اهلل.

أنت عبد ال تملك من أمر نفسك شيئانن إذان ينبغي أف تعيش حياتك عيشة العبيدن ما ينبغي أف 
 يشمخر منك الرأس عاليان كأنت ال تملك من أمر نفسك شيئان.

 تمتع بو! غدان يسلب اهلل ىذا الفكر منك.بماذا تشمخر؟ بفكر صائبو ت

 بذاكرة تتمتع بها! غدان تستيقظ من رقادؾ كقد نسيت كل شيء.

بالعافية التي تتضرج في كيانك كتػيٍزىىى بها عندما تقف أماـ مر ة ذاتك! غدان يسلبك اهلل ىذه 
 العافية.

 من أنت حتى تقوؿ إني أملك شيئان منها؟

ستقباؿ تتحرؾ صوره شتى عليك فسل من الذم يرسل ذلك كلون جهاز ا –كما قلت   –إذان أنت 
 ىو اهلل.

إذان ينبغي أف يكوف شأنكن دأبكن دائمان االلتجاء إلى اهللن االنكسار على أعتاب اهلل سبحانو 
 كتعالىن كانظركا كيف تجدكف مالادؽ قوؿ اهلل عندئذوهلل
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 )ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران(.

 م أجد مثلهما في كتاب اهللالن ىما جملتاف متكررتاف ل

 )فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران. ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران(

لكن لمن؟ لمن كاف مبلزمان باب اهللن لمن كاف مالطبغان بذؿ العبودية هللن لمن كاف دأبو أف يتالور 
برزخية الساعة التي يتمدد فيها على فراش الموت كيستقبل ملك الموت لينقلو إلى الحياة ال

 األخرل.

أيها اإلخوةهلل ما دمت أتحدث عن االلتجاء كفن االلتجاء كثمرة االلتجاء فدعنا نكتفي بهذا الكبلـ 
 النظرم لنوفر بقية الوقت لعملية االلتجاء إلى اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~592 ~ 
 

 ِى١لح ٌٍظبئ١ّٓ فٟ هِؼبْ

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الع
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كيف أقبل   -شهر النفحات القدسية  - أرأيتم كيف أقبل ىذا الشهر المبارؾن شهر الرحمة اإللهية
إلى عباد اهلل عز كجل مالحوبان بألطافو العظيمةن أرأيتم كيف اختفى الحركر البلىب كظهرت في 

 مكاف ذلك النسمات المنعشة في ليلو كنهار. ذلك ىو نموذج لرحمة اهلل عز كجل كلطفو.

ت ىذا الشهر إلى عباد اهلل ممزكجة لقد توقع المتوقعوف كخاؼ كثير من الناس من أف تػيٍقًبلى كاجبا
بشدة ىذا الجو البلىب كلكنهم أخطأكا إذ لم يعلموا سنن رب العالمين عز كجل. لقد تغلبت 

 األلطاؼ اإللهية على التوقعات الجوية كعلى أرصادىا.

نشكر ىذا اإللو الخالع اللطيف العليم الشكر البلئع بذؿ عبوديتنا لون  –يا عباد اهلل  –فتعالوا 
 الشكر البلئع برحمتو الغامرة كبلطفو الذم ال حد  لو.

عباد اهلل إنكمهلل سمعتم الكثير الكثير عن األجر العظيم الذم ينالو المقبلوف إلى اهلل عز كجل في 
ىذا الشهرن يؤدكف كاجباتو كيتحلوف بآدابون كال أريد أف أعيد ىذا الذم عرفتموه كسمعتموه مراران 

 ف الفت أنظاركم إلى حقيقة ىي من األىمية بمكاف.كتكرارانن لكنني أريد أ

إنو بمقدار ما يعظم أجر المقبلين على اهلل في ىذا الشهر كالذاكرين لو كالمالطبغين بآدابو فلف 
التائهين عن ىذا الشهر كالمعرضين عن كاجباتو ك دابو يتعرضوف لسخ  كبير قد ال يتوقعو أحده 

 من الناس.
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لهية التي تمر بنا خبلؿ ىذا العاـ لها كجهاف اثنافهلل كجو من األجر كىكذا فلف معالم الرحمة اإل
العظيم ينالو المقبلوف إلى اهلل في ىذه المعالمن ككجو  خر من السخ  اإللهي القاتم يتعرض لو 

 المستًخفُّوف بهذه المعالم كالتائهوف عنها.

 أال فلتعلموا ىذه الحقيقة يا عباد اهلل.

أف ىنالك مكيدة تحاؾ لهذه األمة كلعباد اهلل الالالحين خبلؿ أحد إذا علمتم ذلك فلتعلموا 
عشر شهران من العاـن يعكف أصحاب ىذه المكيدة من شياطين اإلنس كالجن على تحضيرىا 

كحبكها من أجل أف تيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الشهرن في شهر رمضاف المبارؾ. أال فاحذركا 
أحد عشر  –كما قلت لكم   –التي يعكف على تحضيرىا  على أنفسكم من ىذه المكيدة الرعناء

شهران من العاـ لتيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الشهر فيتقطع عباد اهلل عز كجل منو كيػيغىي بيوا من شهر 
 رمضاف ككاجباتو ك دابو كمن ثم ليتعرضوا للسخ  الذم حدثتكم عنو.

بلؿ العاـ من أجل صبها في ىذا خ –كما قلت لكم   –إنها مكيدة المسلسبلت التي تيالىاغي 
الشهرن من أجل جعلها حجابان يحجب العبد المسلم في ىذا الشهر عن اهلل عز كجلن ينشغل بها 
كيعرض بها عن اهلل سبحانو كتعالى كىكذا يبوء بسخ و كبير من اهلل بدالن من أف يناؿ األجر العظيم 

 بسبب ذكره هلل كإقبالو على اهلل عز كجل.

ـي عباد اهللهلل إ ـي من رحماتو بسبب المعاصي كإنما ييٍحرى ف اإلنساف ال ينأل عن اهلل عز كجل كال ييٍحرى
من ألطاؼ اهلل عز كجل كيتعرض لسخ  اهلل عندما يغيب عن ذكر اهلل عز كجل كعندما تلهيو 

مشاغل الدنيا كأىواؤىا عن ذكره هلل عز كجلن كتلك ىي المكيدة التي أحدثكم عنهان أال فاسمعوا 
 يقولو اهلل عز كجلهللما 

 [.ُِْ)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًلف  لىوي مىًعيشىةن ضىنكان كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى( ]طو هلل 

)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم(. لم يقل من تورط في المعاصين كل بني  دـ خطاء كاهلل يتوب على من 
جل بعيد عن رحمة اهللن محكـو عليو باالحتجاب عن تاب كلكن المعرض عن ذكر اهلل عز ك 

 ألطاؼ اهلل.
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ًني )كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًلف  لىوي مىًعيشىةن ضىنكان كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبٍّ ًلمى حىشىٍرتى 
-ًُِْسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تينسىى( ]طو هلل أىٍعمىى كىقىٍد كينتي بىاًليران. قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى  يىاتػينىا فػىنى 

ُِٔ.] 

ال تػيٍنًسيػىن كيم ذكرى اهلل عز كجلن ال تػيٍنًسيػىن كيم  -كأقولها بالراحة  –ال تػيٍنًسيػىن كيم المسلسبلت 
اإلقباؿى على رحمات اهلل عز كجل التي تبلحقكم في ىذا الشهر فتتحوؿ رحماتو في حقكم إلى 

 أعلم ما أقوؿ لكم يا عباد اهلل.سخ ن أقولها كأنا 

 قاطعوا في ىذا الشهر المبارؾ ىذه الملهيات كلها كأنتم بذلك تحكموف بفشلها.

 ما الذم يجعل ىذه المسلسبلت تنج  كما يقولوف؟ إقبالكم ىو سر نجاحها يا عباد اهلل.

تسرم عما بأف في ىذه المسلسبلت ما توضعت فها أكبئة كأمراض خبيثة س –كإني أخبركم  –أال 
قريب إلى جسـو أصحاب ىذه المسلسبلتن منتجيهان مخرجيهان ممثليهان فلياكم كإياىا. ابتعدكا 

 عنها ال تاليبنكم عدكاىا يا عباد اهللن كأنا أقوؿ كأعلم ما أقوؿ.

لقد علمت أف في ىذه المسلسبلت ما يستنزؿ غضب اهلل كسخطو بل مقتو كعذابون كلقد علمت 
توضعت فيها جراثيم أكبئة كأمراض خبيثة ستسرم عما قريب إلى جسـو أف ىذه المسلسبلت قد 

 أصحابها. ابتعدكا عنهان أنا ناص ن ابتعدكا عنها ال تاليبنكم عدكاىا يا عباد اهلل.

لسنا ممن يعرضوف عن  –كهلل الحمد  –ن كلكنا عباد اهللهلل نحن خطاؤكف كىكذا قاؿ رسوؿ اهلل 
 الوقت نفسو توابوف بحمد اهلل.التوبةن قد نكوف خطائين كلكنا في 

فلذا كاف الضعف قد حملنا على أف تزؿ بنا القدـ بين الحين كااخر فلنداك ىذه الحالة التي ىي 
نتيجة ضعف كصفو اهلل عز كجل بنا فلنداك ذلك بالتوبةن فلنداك ذلك بالخضوع كااللتجاء إلى اهلل 

 يغفر الذنوب إال اهلل سبحانو كتعالى. سبحانو كتعالى. اهلل عز جل يغفر الذنوبن كمن ذا الذم

ني  ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّ ًميعان ًإن وي )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى وبى جى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمر هلل 

بل إلى اهللن لمن التفت إلى اهلل سبحانو كتعالىن كىذا الشهر كلكن يغفر الذنوب جميعان لمن أق
مثابة التفاتة إلى اهللن ىذا الشهر دعوة من اهلل للعالاة كالمارقين كالمرتكبين للكبائر المختلفة 
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يقوؿ لهم اهللهلل أال أقبلوا إلي أصف  عنكمن أال أقبلوا إلي أغفر لكم ذنوبكمن أال أقبلوا إلي أيبػىيٍّض 
 لسود من أعمالكم.الالحائف ا

فما المطلوب منا؟ المطلوب منا أال نغفل عن ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كمعنى عدـ غفلتنا عن 
ذكر اهلل أف يقودنا ذكره إلى التوبة أك أف يقودنا ذكره إلى االلتجاء إلى اهلل كالتضرع على أعتاب 

 اهلل.

ضعيف كشهواتي عارمة تتغلب  سألني شاب منذ حين قاؿ ليهلل أنا ال أحب أف أعالي اهلل لكنني
ن أتوب إلى اهلل ثم إنني أعود إلى المعاليةن ماذا أصنع؟ كأخذ يتضرع كيتوسلن قلت لوهلل  علي 

أرأيت إلى ىذا الموقف الذم تقفون قف ىذا الموقف ذاتو لكن ال أمامي كال أماـ عبدو مثلي كلكن 
إلى من ابتبلؾ بهذه الشهوات أماـ ربكن موالؾ كخالقكن ىذه الشكول تقدـ بها إلى من فطرؾن 

كاألىواءن قل لوهلل موالم ال أحب أف أعاليك كلكنني مندفع بالشهوات التي ابتليتني بها فيا رب 
 ال حوؿ لي كال قوة إال بعونكن حررني يا ربي من ىذه الشهوات كاألىواء.

أى إلى اهلل كىو عاصو كىو مسرؼ على نفسون أم ذكر اهلل سبحانو كتعالى كالتج أ كثابر على التجى
ذلكن أجابو اهلل لبيكن انتشلو من أىوائون انتشلو من شهواتون انتشلو من سوء حالو كأصب  

 اإلنساف الذم يتؤلأل قلبو طافحان بتجليات الرحمات اإللهية.

 كلنا ذاؾ الرجل يا عباد اهلل.

رتكبي الكبائر شهر رمضاف ىو الفرصة التي يفت  اهلل عز كجل فيها األبواب للعالاةن للمارقينن لم
لكن ال للمستكبرينن ال للمعاندينن ال للذين يعكفوف طواؿ العاـ على الكيد لدين اهللن على 
االستهزاء بكتاب اهللن ال. ىؤالء أعلن البياف اإللهي في قر نو أنهم مطركدكف من رحمة اهلل 

 سبحانو كتعالىهلل

بيوٍا بًآيىاتًنىا كىاٍستىٍكبػىريكاٍ  ن ةى حىت ى يىًلجى  )ًإف  ال ًذينى كىذ  هىا الى تػيفىت  ي لىهيٍم أىبٍػوىابي الس مىاء كىالى يىٍدخيليوفى اٍلجى عىنػٍ
ًلكى نىٍجًزم اٍلميٍجرًًمينى( ]األعراؼ هلل   [.َْاٍلجىمىلي ًفي سىمٍّ اٍلًخيىاًط كىكىذى

 كأنا يكوف ذلك.
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اطعوا ما يشغلكم عن ىذه ناليحة أزجيها أكالن لنفسي ثم إنني أقدمها تقديم المحب إلخوانيهلل ق
اهلل في ىذا الشهرن قاطعوا المسلسبلت التي تيالاغ خبلؿ العاـ لكي تبعد المسلمين في ىذا 

 الشهر عن اهلل سبحانو كتعالى.

كأنا أقوؿهلل إف ىؤالء الذين يوغلوف في ىذه األعماؿ التي يحاربوف بها اهلل قبل أف يحاربوا بها دين 
يدن إنها نذير لسخ و رباني أسأؿ اهلل أف يبعده عن ىذه البلدة اهلل عز كجلن إنها نذيره لعقاب شد

المباركةن نعم ىي بلدة مباركةن كمعنى أنها بلدة مباركة أف اهلل أقاـ فيها من يكونوف حراسان لدين 
 اهللن من يكونوف حراسان لشريعة اهلل عز كجل.

هلل كلكن الفضائيات الكثيرة بلدتنا لن تقبل مسلسبلت تحارب دين اهلل كأنا أعلم ذلك يا عباد ا
 من حولكم ترسل ما تزاؿ سمومها فكيف السبيل؟ السبيل أف تحالنوا أنفسكم.

جراثيم ألمراض كأكبئة خبيثة ستسرم  –كأنا أعني ما أقوؿ  –ىنالك مسلسبلت توضعت فيها 
عما قريب إلى جسـو أصحابها فلياكم كإياىان ال تعرضوا أنفسكم لعدكاىا. أقوؿ قولي ىذا 

 أستغفر اهلل العظيم.ك 
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 ١ٌٍخ اٌمله ١ٍٚبٍخ اإلٔفبق ٚاٌيوبح

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 نبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذ

 ىما أمراف اثناف ينبغي أف أذكر نفسي كأذكركم جميعان بهماهلل

أما األمر فهو ما تعلموف من أننا نعيش أفضل أياـ ىذا الشهرن تلك األياـ كالليالي التي أكد 
أف فيها ليلة ىي خير من ألف شهر كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىن كلعلكم تعلموف أك  المالطفى 

أنو قاؿهلل )التمسوا ليلة القدر في ليالي الواحد  سمعتم أف اإلماـ أحمد ركل عن رسوؿ اهلل 
كالعشرين كثالث كعشرين كخامس كعشرين كسابع كعشرين كتاسع كعشرين من ىذا الشهر 

 المبارؾ(.

أف ليلة القدر ليست محالورة كما يتوىم كثير من الناس في ليلة السابع كالعشرين من كىذا يعني 
 ىذا الشهر المبارؾ.

 –الشيء الذم أريد أف الفت نظركم إليو ىو أف في الناس من يتسلوف بالجدؿ حوؿ ىذه الليلة 
أحدىم كقد ألقى  تنظر إلىبدالن من أف ينتهزكا الفرصة التي دعا إليها رسوؿ اهلل  –ليلة القدر 

في جلستو ركبة على أخرل كراح يناقش قائبلنهلل كيف تكوف ىنالك ليلة بحد ذاتها ىي ليلة القدر 
كىي خير من ألف شهر في حين أف الليالي كاألياـ تتوازعي الكرةى األرضية في تبادؿ مستمر؟ ىكذا 

المؤمنين في قلوبهم يقوؿ كىو يظن أنو بهذا الكبلـ قد نسف بياف اهلل عز كجل كزلزؿ عقائد 
أف ىذه جهالة طام ة كينبغي أف ألفت النظر إلى البديهة التي ينبغي أال  –أيها اإلخوة  –كالواقع 

 تغيب عن باؿ أم عاقل فضبلن عن عالم.

إف فضيلة ليلة القدر ال تكمن في جوىر الزماف نهائيان فاألزمنة كلها في جوىرىا كاحدةن األزمنة 
لفلك ال فرؽ بين زماف كزماف فيها ق  كإنما تكمن أىمية ىذه الليلة أك التي تتمثل في حركة ا

فضيلة ىذه الليلة في تجليات اهلل سبحانو كتعالى على عباده فيها بالرحمة كالالف  كالمغفرة 
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كاستجابة الدعاءن يتجلى اهلل عز كجل فيها على عباده جميعان الطائعين كالعاصين كلهم بشرط 
نساف إلى اهلل في ىذه الليلة كأف يػيٍقًبلى إليو كما يػيٍقًبلي اهلل سبحانو كتعالى كاحد ىو أف يلتفت اإل

 إليو بالرحمة كالالف  كالمغفرة كاستجابة الدعاء.

إذان فسر ليلة القدر ليس كامنان في زمنو معين حتى يرد ىذا اإلشكاؿ كإنما السر كامن في الرحمة 
 اإللهية المتنزلة من السماء.

يلة القدر تكمن في الليلة الحادية كالعشرين من ىذا الشهر فلف اهلل يتجلى على فلو فرضنا أف ل
عباده في الليلة الحادية كالعشرين ىنا كيتجلى على عباده في الليلة الحادية كالعشرين في أمريكا 
كيتجلى على عباده في الليلة الحادية كالعشرين في أكركبا كىكذا. فهذا ىو األمر األكؿ الذم 

أف نتبينو. كلو أف اإلنساف كقف أماـ ىويتون كقف أماـ مر ة ذاتو كتذكر أنو عبد مملوؾ هلل  ينبغي
 عز كجل لما سخر ببياف يؤكده اهلل عز كجل كأفرد لذلك سورة برأسهاهلل

يػٍ  لىةي اٍلقىٍدًر خى لىةي اٍلقىٍدًر. لىيػٍ لىًة اٍلقىٍدًر. كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ -ُره مٍٍّن أىٍلًف شىٍهرو( ]القدر هلل )ًإن ا أىنزىٍلنىاهي ًفي لىيػٍ
ّ.] 

لكنو العتو كاالستكبار على اهلل عز كجل يجعل أحدىم يجلس ليزجي الوقت كليتسلى بالجدؿ 
بدالن من أف يعود فيدرس كيتعلم ما قد بيػ نىوي اهلل عز كجل لنا في محكم تبيانو كما قد ذكره لنا 

 في أحاديثو. رسوؿ اهلل 

هو ما ينبغي أف أعود فأذكركم بو مرة أخرل. على الموسرين كاألغنياء الذين كأما األمر الثاني ف
متعهم اهلل بالمزيد كالمزيد من الماؿ أف يعلموا أنهم ال يملكوف شيئان من ىذا الماؿ الذم كضعو 

 اهلل عز كجل تحت أيديهمن عليهم أف يعلموا الحقيقة التالية يا عباد اهلل.

 ز كجل كثيران كفيران تحت يد فبلفو من الناس األغنياء قسماف اثناف.ىذا الماؿ الذم كضعو اهلل ع

أما القسم األكؿ منو فأعطاه اهلل عز كجل إياه ليمتع بو نفسو كأىلو كأسرتو كذكيو كليحقع بواسطة 
 ذلك لنفسو كألسرتو المعيشة كالحياة الرخية.

هلل كديعة استودعو اهلل سبحانو كأما القسم الثاني فهو كديعةن كاسمعوا ما أقوؿ لكم يا عباد اهلل
كتعالى لديو ألناس  خرينن ائتمنو على ىذا الماؿ ليؤديو إليهمن من ىم الذين استودع اهلل ىذا 

الماؿ عنده لالالحهم؟ إنهم من ييسىم ٍوفى الفقراء كأنا أقوؿ من ييسىم ٍوفى الفقراء كال أقوؿ الفقراء ألف 
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كضعها اهلل عز كجل بين أيديهم ىم الذين جعلوا ىذا األغنياء الذين نسوا ىذه العهدة التي 
الالنف الثاني ييسىم ٍوفى فقراءن كلو أنهم أعادكا الحع إلى أصحابو إذان لرأينا أف الجميع يعيشوف في 

 ظل الرخاء كالكفاية.

ؿ أرأيتم إلى رجل نزؿ ضيفان عند ثرمٍّ كبير كلما أراد الضيف أف يرحل أعطاه بػيٍلغىةن كبيرة من الما
قاؿ ىذا لك كىذا القسم الثاني تعطيو إذا ذىبت إلى بلدؾ لفبلف كفبلفو كفبلفن إنها كديعة 

أيحىمٍّليكى االئتماف بها كإعطاءىا ألصحابها. كذلكم ىؤالء األغنياء الموسركف الذين يخيل إليهم 
ذكيهم أنهم يملكوف الماؿ ال يملكوف شيئانن قسم منو متعهم اهلل عز كجل بو متعةن ألنفسهم ك 

كقسم استودعو اهلل عز كجل لديهم ًلميبل ًكًون ألصحابو كىم من ييسىم ٍوف الفقراء. أال فليعلم ىؤالء 
الموسركف أال كلييذىك ريكا إف لم يكونوا يتذكركف أف مزارعهم التي يتقلبوف فيها لهؤالء الفقراء شركة 

ي ىذه البيوت التي يسكنوف فيهان ال فيهان ليعلموا أف بيوتهم التي يتمتعوف فيها للفقراء شركة ف
أقوؿ السيارة بل السيارات التي تجثم في كل مساء حوؿ الدار ليعلموا أف لهؤالء الفقراء شركة 

 حقيقية فيها.

كيفن قد يقوؿ قائلهلل كىل في سيارة يملكها صاحبها الستعمالو الشخالي زكاة؟ كىل على الدار 
اسمعهلل إف المبليين التي اشتريت بها المزرعة كالتي  التي أسكنها زكاة؟ نعم ال زكاة فيها كلكن

اشتريت بها الدار الفارىة كالتي اشتريت بها السيارات الفارىة المتنوعة ىذه المبليين التي اشتريت 
بها ىذا كلو إنما ىو صنفاف اثناف كما قلت لكم؛ صنف متعك اهلل عز كجل بو لتعود بو رخاءن إلى 

ك اهلل عليو ىو النسبة التي تعرفوف اثنين كنالف في المئة من نفسك كإلى أسرتك كصنف ائتمن
ىذه المبليين الكثيرة كلكنك لم تعد بهذه النسبة إلى أربابهان لم تيسىلٍٍّم الوديعة إلى أصحابها 

 فأصب  كل شيءو تشتريو بهذا الماؿ شركة بينك كبين ىؤالء الفقراء.

لى أف اإلنساف الذم تعل عى بمالو حعٌّ للفقراء ثم أراد أف الفقهاء اتفقوا ع –يا عباد اهلل  –كلتعلموا 
أف يبيعو قبل أف يعطي ألصحاب الحع حقهم ال يال  البيع في ىذا الجزء الذم ال يملكون البيع 
ال يال  في ىذا الجزء الذم ال يتمتع بون حقيقة ينبغي أف تعلموىان قانوف بل قاعدة فقهية ال 

القائلهلل )إف اهلل جعل في أمواؿ  تيكيٍم من قبل بحديث رسوؿ اهلل إشكاؿ فيها كال ريبن كلقد ذك رٍ 
ًهديكا فعركا أك جاعوا إنما يكوف ذلك بما  األغنياء بالقدر الذم يسع فقراءىم كإف الفقراء إذا جى

 يفعل أغنياؤىم كإف اهلل محاسبهم فمعاقبهم على ذلك عقابان كبيران(.
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دكف في أمثاؿ ىذه المجالس ألف أعباء الدنيا أثقلتهم قولوا لهؤالء الموسرين كما أظن أنهم يوجى 
عن التحرؾ كالمجيء إلى ىذه األماكن كأمثالها للرجوع إلى حقيقة العبودية القائمة في كياناتهم هلل 

 عز كجلن قولوا لهم الماؿ ليس مالكمن الماؿ ماؿ اهللن أال تقرؤكف القر فهلل

 [.ّّ تىاكيٍم( ]النور هلل )كى تيوىيم مٍّن م اًؿ الل ًو ال ًذم 

الماؿ ماؿ اهلل لكن اهلل عز كجل كرمان منو كإحسانان متعك بجزء كبير منو كقاؿ عد بو إلى أىلك 
كنفسك كأسرتكن أما الجزء ااخر قاؿ لو ىذه كديعةن إنها كديعة أىًعٍد ىذه الوديعة إلى أصحابهان 

التسمية؟ منا نحن لما حبسنا ىذه نحن نقوؿ ىؤالء فقراء كمساكينن من أين التالقت بهم ىذه 
الوديعة في جيوبنا كصناديقنا كلم نعدىا إلى أصحابها نظرنا إليهم فوجدناىم أصبحوا فقراءن من 

الذم جعلهم فقراء؟ نعم اهلل عز كجل ىو مسبب األسباب كلكني لما حبستي الوديعة عن 
 ء كغدان يأتي يـو الحساب.أصحابها كلما حبسها الثاني كالثالث كالرابع تحقع الفقر عند ىؤال

عباد اهللهلل كم ككم أتمنى أف تستيقظ اإلنسانية بين جوان  ىؤالء الموسرين الذين كلما ازدادت 
نعمة اهلل عز كجل عليهم ازدادت قلوبهم قسوة. يا عجبان أتمنى لو أف إنسانيتهم تحركت 

مشعن دخلوا إلى ىذه فاستيقظت فساقتهم إلى بيوتو في ضواحي ىذه المدينة مدينتكم مدينة د
الكهوؼن دخلوا إلى ىذه المغاكرن دخلوا إلى أماكن ىي بالقبور أشبو منها بالبيوتن نعم ىي 
بالقبور أشبو منها بالبيوت من الذم يسكنونها أناس من أمثالنا كأمثالكمن كال كاهلل إف في ىذه 

 البيوت ما ال يرضى كثير من الحيوانات أف يستقر فيها.

ؤالء الموسرين ساقتهم أقدامهم إلى ىذه األماكن كنظركا إلى إخوةو لهم يموتوف تمنيت لو أف ى
موتان متقطعانن لماذا؟ ألنهم حبسوا كدائعهم التي ىي ملك لهم بقرار من اهلل في جيوبهم 

 كصناديقهم.

يا ىذا كيف يتأتى لك أف ترقد الليل كأنت تنظر إلى ما جنتو يداؾ من ىذه الظاىرة؟ كيف يتأتى 
أف تضع اللقمة في يدؾ فتستسيغها كأنت تعلم أف ىذا الذم رأتو عيناؾ إنما ىو نتيجة لك 

جريمتك أنت عندما حبست ىذه الوديعة في صندكقك كلم تعد بها إلى أصحابها؟ كيف يمكن أف 
يهنأ لك مقاـ؟ كيف يمكن أف يهنأ لك عيش عندما تعود من ىذه الرحلة بل من ىذه الطوفة التي 

كلكنني أعلم كأنتم تعلموف أف ىؤالء الذين أكرمهم اهلل كمتعهم اهلل بالماؿ الوفير  أحدثكم عنها؟
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الوفير ال يمكن أف يلتفتوا إلى ىؤالء الناس ألنهم ال يريدكف أف يعكركا متعتهمن ال يريدكف أف 
يعكركا صفو معيشتهم. إنهم إذا نظركا فوجدكا حاؿ ىؤالء الذين يعيشوف في الضنكن إذا نظركا 

دكا حالهم ربما يتخيلوف أنهم يكدركف صفو حياتهمن يكدركف صفو نعيمهم كلذلك فالحل أف فوج
 يطرحوا ىذا الواقع كراءىم ظهريان كأف ينسوا أك يتناسوا كجود ىؤالء الذين يموتوف موتان بطيئان.

كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف ىنالك إخوة لكم كاف دأبهم في ىذا الشهر أف يطوفوا في ىذه 
ماكن كأف يتنقلوا ضمن ىذه البيوتات إف جاز التعبير عنها بالبيوتات كلكن ىذا الذم فعلوه عاد األ

إليهم بنشوة ما مثلها نشوةن لم يعكر أبدان صفو نعيمهم بل أدخل في كيانهم نشوة ال يمكن 
لذم لئلنساف أف يحققها بأم كسيلة من الوسائل المادية. دخلوا ىذه البيوتات كرأكا ىذا الوضع ا

كصفتو لكمن أخرج الواحد منهم من جيبو ما استطاع أف يخرجن ما استطاع أف يأتي بو كقذفو فيما 
بينهم كإذا البأساء قد تحولت إلى رخاء كإذا األسى الذم خيم على الوجوه قد تحوؿ إلى فرحة 
كئيبةن كإذا الالغار يرقالوف كإذا الكبار يفرحوف. استطعت بهذا العمل أف تدخل الفرحة في قلوب  
ن ٍد لمثل ىذا؟ ما قيمة الماؿ إف حبستو في صندكقي أك  ما قيمة الماؿ أيها اإلخوة إف لم ييجى

اكتنزتو ىنا كىنا كىناؾ في المالارؼ العالمية المختلفة كلم أعد بو إلى ىؤالء الذين استودع اهلل 
ر أك سنوات كغدان لدم  أموالهمن ما قيمة ذلك؟ غدان سأرحل. قولوا لهؤالءهلل إنها أياـ أك أشه

سترحل من ىذه الدنيا كلن تنالوا منها إال ما طعمتمن إال ما ارتديتمن إال ما أكلتم كالباقي ماذا 
تالنعوف بو؟ كاهلل إنو لن يكوف إال عبئان ثقيبلن أمامكم يـو القيامة كلن تجدكا من كراء ىذا الذم 

ن تجدكا من كراء ذلك إال نيرانان جمعتموه فلن تستفيدكا منو ال لطعاـ كال لشراب كال لكساء ل
 تلتهب.

ترل ىل في ىذا المسجد ناسه من ىؤالء الناس يسمعوف كبلمي؟ ىل يمكن ألناس من ىؤالء 
الناس أف يبلغهم ىذا الذم أقوؿ؟ لعل ىذا الذم أقوؿ يرقع قلوبهم القاسيةن لعل ىذا الذم أقوؿ 

 يوقظ إنسانيتهم الغافلة.

يكرمنا بالتراحم حتى يكرمنا برحمتو. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف 
 العظيم.
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 أً٘ اٌشبَ وّب ٚطفُٙ هٍٛي هللا ٌّب وّب ٚطف أٔيٚه

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ن متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمي
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

سيكوف محور حديثي اليـو إليكم كلمة قالها رئيس جمهوريتنا الغالية في موقف من المواقف 
 فذىبت كلمتو مثبلن. قاؿهلل الشاـ اهلل حاميها.

 في كتاب اهلل عز كجل كأحاديث صحيحة ثبتت عن رسوؿ اهلل  ىذه الكلمة ترجمة دقيقة اياتو 

أما اايات فمنها قوؿ اهلل سبحانو كتعالى عن سيدنا إبراىيم بعد أف ابتبله اهلل عز كجل بنيراف 
 نمركدن قاؿهلل 

ا ًلٍلعىالىًمينى( ]األنبياء هلل  نىاهي كىليوطان ًإلىى اأٍلىٍرًض ال ًتي بىارىٍكنىا ًفيهى  [ُٕ)كىنىج يػٍ

 إنها الشاـ باتفاؽ المفسرين.

كأما األحاديث فكثيرة منها ما ركاه أبو داكد كابن حباف كالحاكم على شرط الشيخين أف رسوؿ 
عليك بالشاـ فلنها خيرة  سيًئل عن خير منزؿ يلجأ إليو اإلنساف عندما تدلهم الفتن فقاؿ  اهلل 

 من عباده كإف اهلل تكف ل لي بالشاـ كأىلو. خيرتو –أم يالطفي إليها  –اهلل من أرضو يجتبي إليها 

عن المبلذ الذم يمكن يلجأا  كقد ص  أيضان أف حذيفة بن اليماف كمعاذ بن جبل سأال رسوؿ اهلل 
إليو إذا اشتدت الفتن كاتسع أكارىا فأكمأ إلى الشاـن عادا يسأالنو فأكمأ إلى الشاـ كقاؿهلل عليكما 

 كإف اهلل يسكنها خير عباده. بالشاـ فلنها خير أرض اهلل عز كجل
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قاؿهلل )بينا أنا نائم إذ استيًلبى  فيما ركاه الحاكم بسندو صحي  أنو  كقد ص  أيضان عن رسوؿ اهلل 
عمود الكتاب من تحت كسادتي فأتبعتو بالرم فلذا ىو نور ساطع عيًهدى بو إلى الشاـن أال إف 

 األمن كاألماف عندما تكوف الفتن في الشاـ(.

فيما ص  عنوهلل  نا أف قلب الشاـ إنما ىو دمشع كما حولها فقد قاؿ المالطفى كلقد علم
)فسطاط المسلمين يـو الملحمة الكبرل على أرضو يػيقىاؿي لها الغوطة إلى جانبها مدينة اسمها 

 دمشع ىي خير منازؿ المسلمين(.

رض الشاـ من حيث ليست أل عباد اهللهلل ينبغي أف تبلحظوا أف األفضلية التي يعلنها رسوؿ اهلل 
أنها تربةن من حيث أنها حجارة كصخور فتراب األرض شيء كاحدن ال تختلف حجارة األرض 

كأتربتها ما بين مكاف كمكاف ق  كإنما الخيرية لمن يجتبيهم اهلل سبحانو كتعالى إليهان يجتبي إليها 
 ة للشاـ أك لدمشع فؤلف ن فلذا كانت ىنالك أفضليخيرتو من عبادهن ىذا ما يعنيو كبلـ رسوؿ اهلل 

اهلل عز كجل ييٍسًكني فيها خير عباده. كمن ثم فلف الناس إذا تحدثوا عن اإلرىاب الذم ترفضو 
شريعة اهلل عز كجل كالذم ال يتفع مع موازين القيم اإلنسانية فلف الشاـ أبعد ما تكوف عن 

ف ىذه الشاـ التي تحدث عنها اإلرىابن كإذا تحد ث الناس عن اإلفراط كالتفري  كالغلو فلنعلم أ
ما سمعتم أبعد الببلد كلها عن الغلو كعن اإلفراط كالتفري  في فهم اإلسبلـ أك في  رسوؿ 

 السلوؾ اإلسبلمي.

كعندما نتحدث عن التربية النسائية كالتزاـ المرأة بشريعة اهلل عز كجل باعتداؿ دكف إفراط كال 
االنحراؼ فلنعلم أف المرأة التي جباىا اهلل عز كجل في أرض تفري ن بعيدان عن الغلو كبعيدان عن 

الشاـ السيما في قلب الشاـ دمشع ىي مضرب المثل لهذه االستقامة كلهذه التربية كلهذا السير 
 على صراط اهلل عز كجل.

كإذا أردنا أف نبحث عن النفاؽ الذم يتجلى ظاىره بشكل كيستبطن شكبلن  خر كمعنى  خر 
أف شامنا ىذه أبعد ما تكوف عن أكلئك الناس الذين يضمركف  –أكض  المالطفى كما   –فلنعلم 

 بين جوانحهم معنى كييٍظًهريكف للناس معنى خبلفو.

ن إذا كاف الذين يعيشوف في ىذه األرض المباركة قد أليس ىذا من مقتضى كبلـ رسوؿ اهلل 
ذان فهم مضرب المثل في البعد عن اجتباىم اهلل عز كجل إليها كمن ثم فهم خيرة اهلل من عباده إ
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اإلرىاب الذم ييحىذٍّري اإلسبلـ كتيحىذٍّري منو شريعة اهلل عز كجلن كىم مضرب المثل في االلتزاـ 
الواعي البعيد عن الغلو كالبعيد عن اإلفراط كالتفري ن كىن  مضرب المثل في األخبلؽ اإلسبلمية 

 ر اإلسبلمي السليمن ىذا معنى كبلـ رسوؿ اهلل الرضية كفي السلوؾ اإلسبلمي السليم كفي المظه
 ألىل الشاـ كألىل دمشع بالذات. كذلك ىو مضموف شهادة المالطفى 

عباد اهللهلل إف الزمن الذم انطول كمر  من التاريخ القالي إلى يومنا الحاضر خير شاىد على كبلـ 
 رسوؿ اهلل 

ثم عاد إلى ىنا كجد أف الوعي اإلسبلمي  فمن طاؼ في ببلد اهلل سبحانو كتعالى مشرقان كمغربان 
ييٍستػىٍنبىتي ىنا كأف االلتزاـ اإلسبلمي السليم إنما يستقر ىنا كأف التربية المثلى التي تػينىش أي في ظبللها 

 األجياؿ ذكوران كإناثان إنما ىي ىنا نعم.

انن الزماف يرفع الرأس ىذه الحقيقة ينبغي أف نتبينهان كينبغي أف أقوؿ لكم شيئان نرفع الرأس بو عالي
 يرفع الرأس بو عاليانهلل –الذم ىو سورية  –بو عاليانن كالمكاف 

أف نسوة أك امرأة حفظت صحي  البخارم   ال يعهد التاريخ العربي اإلسبلمي منذ بعثة رسوؿ اهلل 
 كلو بأسانيده كصحي  مسلم كلو بأسانيده كبعضان من السنن األخرلن ال يعي التاريخ أف ىذا تم ال
في عالر الالحابة كال التابعين كال من بعدىم كلكن التاريخ أف ىذا تم من حيث الزماف في ىذا 
العالر كمن حيث المكاف في سوريةن فلنعلم أف ىنالك فتياتو شاء اهلل عز كجل أف يكرمهن بهذا 
التوفيع العجيبن صحي  البخارم كلو من ظهر قلب سندان كمتنانن صحي  مسلم كلو من ظهر 

ندان كمتنانن كأنا كاحده ممن كاف ال ييالىدٍّؽ كلكني أخضعت ىؤالء البلئي كفقهن اهلل سبحانو قلب س
 كتعالى للهم العجيبن أخضعتهن لبلمتحاف كإذا باألعجوبة التي أكـر اهلل بها شامنا قد تحققت.

ىذه الحقيقة التي أقولها لكم ىي ترجمة مفاللة نوعان ما لكلمة قالها الرئيس في موقف من 
 المواقف فذىبت فعبلن مثبلن كحكمة.

كالعبرة التي ينبغي أف نقطفها من ىذا الكبلـ أيها اإلخوة ىي أنو ينبغي أف نعتز بهذه النخبة التي 
أقامها اهلل سبحانو كتعالى في شامنان بهذه النخبة التي اجتباىا اهلل عز كجل في شامنان ينبغي أف 

ما ينبغي أف نحاكؿ أف نجتث دؽ ما قالو رسوؿ اهلل نرفع الرأس بها عاليان. قارنوا كتجدكف ص
 الثقة بالناس الذين اجتباىم اهلل عز كجل في بلدنا ىذا بأم كسيلة من الوسائل.
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مر ةن أخرل أقوؿ أيها اإلخوة ليهنأ كل من أقامو اهلل عز كجل من أرضو الواسعة في شامنا ىذهن 
 اهلل  ليهنأ ألنو من المجتبين الذين تحدث عنهم رسوؿ

أما من ىم أقل من القليل بل ىم أقل من القليل القليل فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يهدينا كأف 
 يهديهم إلى سواء صراطو المستقيم.

ىذه نعمة من النعم التي أكرمنا اهلل بهان كمن ثم فأنا أقوؿ إف المكائد التي تيحاؾي ضدنا  تيةن من 
أخرل لن يكوف لها أم أثر كلن تكوف نتيجتها إال أف تتحوؿ  الغرب أك من الشرؽ أك من أم جهةو 

إلى سهاـ ترتد إلى صدكر من يحيكوف ىذه المؤامرة ضد أمن ىذه البلدةن ضد اجتماع ىذه األمة 
على كلمة سواءن ضد اللحمة الوطنية التي تتمتع ىذه األمة في ىذه البلدة. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌٛطب٠ب اإل١ٌٙخ رشو٠ف لجً أْ رىْٛ رى١ٍفبً 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. 

عجيب شأف اإلنساف يجلس على مائدة الرحمن سبحانو كتعالى فيتناكؿ منها ألوانان ال تيٍحالىى مما 
لذ  كطابن مما يتمتع بو فمو من طعوـو كلذائذ مختلفة متنوعة كمما لو  ثاره الغذائية المتنوعة في 

 جسمو كجسده.

 المتنوع يتيو عن كصفو الكبلـ كالبياف. يمتع اهلل عز كجل عينيو بمشاىد من الجماؿ

 يمتع اهلل سبحانو كتعالى أنفو بركائ  تطربو يتيو عن كصفها أيضان البياف كالكبلـ.

يتقلب من األرض التي أقامو اهلل عليها في مهادو لم تستطع أمو أف تهيأ لو مثل ىذا المهادن يتقلب 
 هللفي ذلك كلو كىو يعلم أف مالدر ذلك قرار اهلل القائل

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيمٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن( ]اإلسراء هلل 

ساف المكر ـ يوصيو بما حتى إذا جاء كقت الوصايا التي يوجهها اهلل سبحانو كتعالى إلى ىذا اإلن
يسعفو كبما يسعده كيحذره عما يشقيو إذا بو يشي  بوجهو عن ىذه الوصايا كإذا بو يسيء الظن 

 بها كبمن يوصيو بها كيلتفت ليأخذ بدالن عن ذلك كصايا عدكه كأعداء اهلل سبحانو كتعالى.

نو النعم التي ال تحالى إنو ألمر غريب! كيف أحسن الظن باهلل عندما أجلس على مائدتو كأتلقى م
ثم أسيء الظن في كصاياه التي يوصيني بهان ىذا على الرغم من أف اهلل سبحانو كتعالى يؤكد 

 لعباده أنو ما أكصاىم إال بما فيو خيرىم كما شرع لهم إال بما يضمن سعادتهم

ـى ًدينان( ]المائدة هلل )اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىضً   [.ّيتي لىكيمي اإًلٍسبلى
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ىذا الذم يقوؿ ىذا الكبلـ ىو ذاتو الذم أقامنا فوؽ ىذه األرض المليئة بمظاىر اإلكراـ ألفواىنا 
 كألنوفنا كألعيننا كلمشاعرنا أجمع.

 كيف يتأتى لئلنساف أف يحسن الظن باهلل  نان ثم يسيء الظن بو  نان  خر؟

ييٍسًعدى اإلنسافى شيءه  كالوصايا التي كجهها اهلل سبحانو كتعالى إلى عبد المكـر كلن عباد اهللهلل لن 
 يشقي اإلنسافى شيءه كلعراضو عن ىذه الوصايا.

ليس من دأبي في مثل ىذه الموقف أف أسرد الحكايات كالقاله كما أظن أني فعلت ذلك مرةن 
الذم يالغي إليو كيستعمل عقلو إف كاف  كلكني اليـو سأقه عليكم خبران ألنو يفيض بالعبرة كألف

تائهان أك ضاالن البد أف ينتقل خبلؿ دقيقة كاحدة من أقالى أكدية التيو كالضبلؿ إلى أعلى أصعدة 
 اإليماف كالهداية.

قبل سنوات خلت أقبلت إلي  في مكتبي في الجامعة فتاة قد سترت جزءان من شعر رأسها بجزءو 
ب إلى العرم منها بالسترن التجأت إلي  قائلة أنا على شفير الهبلؾ من غطاء كارتدت ثيابان ىي أقر 

فهل لي أقه عليك خبرم لعلك تنقذني من ىذا الهبلؾ الذم يتربه بي؟ أصغيت إليهان قالتهلل 
نشأت في بيت ال يعرؼ اإلسبلـ ال فكران كال سلوكانن درست حتى كصلت إلى الجامعة كأنا ال 

على أم منهجو ديني أك أخبلقي ق ن جعلتي قلبي نػيزيالن للشباب أتقيد بشيء ألنني لم أيرىب  
كأصبحت أتعرؼ على الواحد إثر ااخر ثم إني تعلقت بواحدو منهم أحببتو كعرفت أنو أحبني أيضان 

كتواثقنا على الزكاجن ثم إنو في ساعةو من الساعات ناؿ مني كل ما يبتغي كراح يعدني بالزكاج 
إني أخذت أستعجلو كأضيٍّعي عليو األمر كذات يوـو نظر إلي  كقاؿهلل إنني  كرحت أستعجلو بالزكاج ثم

عندما أقرر الزكاج أختار فتاة مستقيمة ال أختار فتاة مثلك ال ترد يد المسن قالتهلل في تلك 
اللحظة استيقظت كفي تلك اللحظة علمت أنني أسير في طريع الهبلؾن ااف لو علم أىلي بما تم 

وني تحت قانوف جناية الشرؼ التي ال شرؼ لها في الحقيقةن أما المجتمع لي لقتلوني أك ذبح
 فقد لفظني بعد أف خدعني متمثبلن في شبابون ما العمل؟ ماذا أصنع؟

قلتي لهاهلل ااف تعترفين بأف الدنيا كلها تحولت إلى أعداء لكن أىلك تحولوا إلى أعداء كيوشكوف 
أخذؾ لبابان كرماؾ قشوران كىو سيفعل ذلك في أف يقتلوؾ لو علموا بما تم لكن كالمجتمع 

المستقبل أيضان بك كلم يبع لك إال صديع كاحد أتعلمين من ىو؟ قالتهلل من؟ قلتهلل إنو اإلسبلـن 
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صديقك المتبقي ىو اإلسبلـن ىو كصايا اهلل سبحانو كتعالىن فلف أنت صدقت معي العهد 
امك ك دابك أرجو أف اهلل ىو الذم كاصطلحت مع اهلل سبحانو كتعالى في فكرؾ كسلوكك كالتز 

سينتشلك من ىذا الشقاءن قالتهلل ااف أعلن عن توبتي إلى اهلل بين يديكن ااف أعلن عن رجوعي 
إليون ااف سأفعل كل ما يأمرني بو اهللن بال ٍرتيها بما ينبغي أف تفعل في فكرىا كفي مظهرىا كقلت 

 لها ترددم علي.

هللن ما ىي إال أياـ حتى أقبل إلي في مكتبي شاب يقوؿ لي إنو انظركا يا عباد اهلل إلى رحمة ا
تحرل الفتيات لينتقي منها كاحدة تليع بالتزامو كدينو كأخبلقو فلم يعثر فهبل دللتني على فتاة 

أستطيع أف أجد فيها متعة دنياني كالتزامي في ديني؟ قلت لوهلل نعم ككصفت لو الحاؿ كذكرت لو 
قبلتها زكجة لك كتب اهلل لك أجر الهداية كمتػ عىكى اهلل سبحانو كتعالى  قالة الفتاةن قلتهلل إف أنتى 

 بنعيم الزكاج في الدنيا فهل لك أف تجمع بين سعادتين؟ قاؿهلل نعم كلقد رضيت.

كشاء اهلل عز كجل بقدرتو كألطافو أف يجتمعا كأف يتعارفا ثم أف يتعاىدا على الزكاج عن طريع 
ـه أك عاماف كذات يوـو كنت أعود من بعض األىل كانطوت القالة كنسيت الخب ر كمر على ذلك عا

المحافظات كنزلت من العربة في استراحة من تلك االستراحات كإذا بي أماـ فتاة محجبةو حجابان 
تامان ترتدم ثيابان سابغة مع أناقة في المظهر كىي تحتضن طفبلن صغيران على صدرىا كإلى جانبها 

تعرفنا؟ قلتهلل الن قالتهلل أنا التي كنت تائهة في مناكب األرض شابٌّ لم أعرفون قالتهلل ألم 
كانتشلني اهلل عز كجل بدينو عن طريقكن ىا أنا ذا أعيش سعادة غامرة ما مثلها مع زكجي ىذا 
كأشهد في كل لحظة أف سعادتي ىذه لم تتحقع إال من خبلؿ التزامي بأمر اهللن إال من خبلؿ 

 بو اهلل سبحانو كتعالى. التزامي بهذا المظهر الذم أكصاني

تذك ٍرتي كرجعتي القهقرل بالذاكرة إلى ما قبل عاـ كعاـ كنالف كتذكرت صورتها عندما جاءت إلي  
كىي نالف عارية كقد خدعها المجتمع كراحوا يأكلوف منها كما قلت لكم اللباب كيرمونها قشران 

 على نواصي الشوارع لو سارت على ىذا المنواؿ.

مليئة بالعبرةن مليئة بالدرسن تبين لكل من  من باهلل أف كصايا اهلل  –أيها اإلخوة  –ىذه القالة 
سبحانو كتعالى سواءه ما تعلع منها بالفكر أك ما تعلع منها بالمظهر كااللتزاـ كالسلوؾ كل ذلك 

ن أجلن كىذا تتمة لمظاىر إكراـ اهلل لئلنسافن كل ذلك تتمة لمظاىر إسعاد اهلل عز كجل لئلنساف
الخبر الذم أقالو عليكم يجسد ىذه الحقيقةن تحولت الدنيا كلها بالنسبة إليها إلى كحوش ضارية 
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بدءان من األسرة إلى المجتمع كالسوؽ كاألصدقاء كالشباب. من الالديع الذم انتشلها؟ من ىو 
ـ كستذب ن الالديع الذم أسعدىا بعد شقاء؟ كانت تسير على شفا جرؼ إف ىي إال دقائع أك أيا

أما المجتمع فكاف يريد أف يتخذ منها كما قلت لكم ألعوبة يتسلى بها ىذا ثم ىذا ثم ذاؾ كترمى 
بعد ذلك على نواصي الطرؽ كلكن اهلل الكريم العظيم من خبلؿ دينو القويمن من خبلؿ كصاياه 

ا مثلها الحلوة المسعدة كل ذلك ىو الذم انتشلها من الشقاء كسما بها إلى صعيد سعادةو م
 سعادة.

أليس من الحع أف أقوؿ مرة أخرل يا عجبان لئلنساف عجبان ال ينتهين يتقلب من أرض اهلل في مهادو 
كال كمهاد األـ التي ترعى بو طفلهان يمتع فمو من عطاء اهلل عز كجل بطعوـو ال حالر لهان بلذائذ 

مورو ال حالر لها كىو يعلم أنها ال حالر لهان يمتع سمعو عينو أنفو حياتو من إكراـ اهلل كعطائو بأ
 تيةه من عند اهلل عز كجل حتى إذا حاف أف يوصيو اهلل عز كجل فيقوؿ لوهلل إذا جلست على 

المائدة فافعل كذا ككذان ألزـٍ نفسك بهذه الضواب  كبهذه النظم لتتناكؿ طعامك على نحو شهي. 
و اهلل أعرض عنون أعرض عنو عند عندما يأتي ميقات الوصايا التي جاءت من الميكىرٍّـً األكؿ كى

كصاياه كأتقلب في نعيمون طعامو كشرابو كلذائذه كلهان عندما أجد الفم المحتاج كالجسم 
 المحتاجن أليس ىذا لؤمان يا عباد اهلل؟!

أعرض عن كصاياه إف في  –إف كنت من صنف الرجاؿ أك النساء  –أعرض كأشي  عن كصاياه 
رمني كىو الذم يعطيني كيسقيني ثم ألتفت بدالن من اإلصغاء الفكر أك في السلوؾ كىو الذم ك

إلى كصاياه ألتفت إلى كصايا أعداء اهلل كأعدائين كيف ينبغي أف أعيشن كيف ينبغي أف يكوف 
مظهرمن كيف ينبغي أف تكوف عبلقاتي في المجتمع؟ أتلقى األجوبة عن ىذا كلو ممن؟ من أعداء 

وؾ على المائدة التي تتناكؿ عليها ما لذ  كطاب؟ أىؤالء ىم الذين اهلل كأعدائي أنا! أىم الذين كر م
يمتعوف فمك بأنواع الطيبات؟ أىؤالء ىم الذين جعلوا من األرض مهدان كال كمهد األـ لطفلها كما 

قلت لكم؟! ىؤالء ىم الذين كر موؾ حتى تثع بوصاياىم؟! أـ اهلل عز كجل ىو الذم كر مك 
تعكن جعل لك األرض مهدان كما قلت لك ثم إنو تو ج ىذا اإلكراـ كأعطاؾن سقاؾن أطعمكن م

ن إنو لعجب ال ينتهي.  بلكراـ الوصايا؟! عجبه

اللهم لك الحمد أف جعلتنا من المؤمنين بعبوديتنا لك كبربوبيتك لنان أف جعلتنا من المؤمنين 
ك خره الوصايا التي تمتعنا  بتكريمك لنان  منا بأف تكريمك لنا طريعه أكلو متعة الدنيا بكل أصنافها
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إذ ذك ٍرتىنا بهان إذ أمرتنا بهان فاللهم أبع علينا ىذه النعمةن أبع علينا نعمة االنضباط بوصاياؾن ىا 
نعدؾ أننا لن نكوف لؤماء ق ن لن نتلع  -يا أرحم من سيًئل كيا أكـر من أعطى  -نحن نعدؾ 

يع رسلك كأنبيائك جميعانن سلوكنا نأخذ الوصايا إلى من لدنك تلك التي جاءتنا كحيان عن طر 
دستوره من لدنكن أفكارنان معتقداتنا نأخذ دستور ذلك من لدنكن كيف ال كأنت الذم كرمتنا 
كأنت الذم  استخدمت أرضك كلها بل كونك كلو لمالالحنان جعلت من ذلك كلو خدمان لنان 

بسبلـن أقوؿ  –دار الدنيا  –ار فأبع علينا اللهم ىذه النعمة حتى نلقاؾن حتى نخرج من ىذه الد
 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 االػزظبَ ثؾجً هللا ٘ٛ اٌّؾٛه اٌغبمة ٌٛؽلح األِخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ال أعلم أف أمران كج هىوي القر في إلى الناس يتمتع بالقدسية كاألىمية التي تتمتع بها الدعوة إلى 
ال أعلم أف نعمةن امتن  اهلل سبحانو الوحدة كإلى التضامن كإلى نبذ أسباب الفرقة كالشتاتن بل أنا 

اًت الفرقة كالتباغض  كتعالى بها على عباده كنعمة تحويلو لهم كانتشالو إياىم من أقالى دىرىكى
كالتهارج كالتقاتل إلى أعلى قمم الود كالتآلف كالتضامن كالحبن أال تركف إلى ااية التي ال 

ال يخلو جدار في بناء أك قاعة إال كتجد لها يجهلها ذك جناف كال يكاد يفتر عن تردادىا لساف ك 
 رسمان على جدرانها كتفننان في كتابة خطوطها أال كىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

اء فىأى  ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى ٍبًل الٌلًو جى ل فى بػىٍينى )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
هىا كىذىًلكى قػي  ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍم عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مٍّنى الن اًر فىأىنقىذىكيم مٍّنػٍ يػيبػىيٍّني الٌلوي لىكيٍم  ليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًًنٍعمى

 [.َُّ يىاتًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى( ] ؿ عمراف هلل 

انت في ىذه العالور المتأخرة كال تزاؿ كإني ألعلم أف شعوب العالم كالدكؿ العربية كاإلسبلمية ك
تسعى بكل الوسائل إلى استعادة ىذه الوحدةن إلى استعادة ىذا التضامنن كإنها لترفع في سبيل 
ذلك الشعارات المتنوعة في المناسبات المختلفة. كلكن العجب أف ىذه الجهود التي نراىا 

ل إننا لننظر فنجد أف كاقع المجتمعات بأعيننا أك تسمعها  ذاننا لم تأت إلى اليـو بأم طائلن ب
 اإلسبلمية يتراجع إلى الوراء على صعيد التعارؼ كالتآلف كالتضامن كإنكم لتجدكف دالئل ذلك.

كلمة الوحدة لها شعارات متألقة براقة في ىذا العالر على كل األصعدة كننظر فنجد أف ىنالك 
نجد مالداقان لذلك كييذىكٍّرنا ىذا بالمثل  كسائل فعبلن تػيٍبذىؿ من أجل تحقيقها كلكننا ننظر فبل

 العربي القائل أسمع جعجعةن كال أرل طحنان. فما السبب؟
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أف دائرة االتحاد بين أفراد أمة أك أفراد جماعة كثرت أك قلت ال يمكن  –يا عباد اهلل  –السبب 
فراد أي ان كانوا أف تتم كتتكامل إال إذا كاف ىنالك محوره جاذبه يجمعها. دائرة االتحاد بين األ

كمهما كانوا من الكثرة كالقلة ال تتحقع بدكف محورو جاذبن يعرؼ ذلك علماء الفلسفة كالمنطع 
 كيعلم ذلك علماء الهندسة على اختبلفهم.

من أجل ىذا كضع البياف اإللهي المحور الجاذب قبل أف يأمر عباده بالتبلقي كالتضامن كالوحدة 
 فقاؿ أكالهلل

ًميعان()كىاٍعتىاًلميوٍا  ٍبًل الٌلًو جى  ًبحى

 ىذا ىو المحورن االعتالاـ بحبل اهللن ثم قاؿ بعد ذلكهلل

 )كىالى تػىفىر قيوٍا(

 كلو أنو بدأ فقاؿهلل الى تػىفىر قيوٍا لن يتأتى لعباده أف يجتمعوا عن تفرؽن كعبلـ يجتمعوف؟

كيم كما تعلموف ال يمكن لؤلمة أف تتبلقى إال على ىدؼن إال على محور. كربنا سبحانو كتعالى ح
كلذلك كضع المحور المتمثل في حبل اهلل أم المتمثل في كتاب اهلل كما يتضمنو من عقيدة 

 كشرعة كمبادئن فلما استقر فيما بينهم ىذا المحور جاء دكر الدعوة إلى االتحاد.

تحاد كإنا لنتساءؿ ااف أين ىو ىذا المحور؟ أين ىو المحور الذم ينبغي أف تتداعى األمة إلى اال
 على أساسو؟ أين ىو المحور الجامع الذم عبػ رى عنو بياف اهلل عز كجل بحبل اهلل؟

لقد تحوؿ المحور إلى محاكر شتى يا عباد اهللن كإنكم لتعلموف ذلكن كعندما يغيب المحور 
الواحد الجامع كتحل محلو محاكر متعددة متناقضة البد أف تػيٍوًرثى األمةى ىذه المحاكري مزيدان من 

لفرقة كمزيدان من الشتات يختلفوف على ىذه المحاكر المتعددةن كىا أنا أضعكم أماـ طائفة من ا
 األمثلة تجسد ىذه الحقيقة التي أقولها لعلنا نجعل ألنفسنا من ذلك درسان.

يقوؿ المحور الرباني مبينان المبدأ الذم بو يسمو اإلنساف أك بو يهب  في مجتمعو الذم يعيش فيون 
 يقوؿهلل

ا الن اسي ًإن ا خىلىٍقنىاكيم مٍّن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإف  أىٍكرىمى )يى  كيٍم ًعندى الل ًو ا أىيػُّهى
ًبيره( ]الحجرات هلل   [.ُّأىتٍػقىاكيٍم ًإف  الل وى عىًليمه خى
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أخرل حل ٍت محلون محاكر العالبيةن محاكر  ننظر كإذا بأيدو قد غىي بىٍت ىذا المحورن كإذا بمحاكر
المبالغة في االعتداد بالقوميات المختلفة فكاف من نتائج ذلك أف تحولت ىذه المحاكر إلى 

 سبب جديد للفرقة بدالن من السبب الذم رسمو بياف اهلل عز كجل.

 إليكم ىذا المثاؿ الثانيهلل 

التأكيلن يحذرنا المحور الرباني من أف نستسلم يضعنا المحور الرباني أماـ تحذير بعبارات ال تقبل 
 للسلم الذم يأتي بمظهر السبلـ فيقوؿهلل

 [.ّٓ )فىبلى تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى الس ٍلًم كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىالل وي مىعىكيٍم كىلىن يىًترىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم( ]محمد هلل

الذم ال يأتي إال بعد أف نتجرد من الحقوؽن بعد أف أم سىٍلمو يحذرنا منو بياف اهلل؟ ذلك السلم 
نتجرد من الممتلكاتن كنظرنا فوجدنا إخوة كأبناء عمومةو لنا يعرضوف عن ىذا المحور الذم 
كضىعىنىا البيافي اإللهي أمامون ينغضوف الرأس الستسبلـ يأتي باليغة سبلـ كيغضوف الطرؼ عن 

 طنةن أجل.الحقوؽ المستلبة كاألراضي المغتالبة المستو 

 إذان الحظنا كيف غاب المحور الرباني كحل  في مكانو المحور الذم يثير الشقاؽ كالجداؿ.

على أساسو إنساني من  –نحن المسلمين  –انظركا إلى ىذا المثل ااخرن يضعنا المحور الرباني 
 التعايش كالتآلف كالتعاكف مع غير المسلمين من أىل الكتاب فيقوؿهلل 

هىاكي  يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا)الى يػىنػٍ  مي الل وي عىًن ال ًذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدٍّ
 [.ًٖإلىٍيًهٍم ًإف  الل وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنة هلل 

و مشاعر األحقاد كالضغائن كما كنظرنا اليـو كإذا بأناس يػيغىيٍّبيوف ىذا المحور الرباني كيحلوف محل
 يػيعىبػ ري عنو اليـو باإلرىاب كنحو ذلك.

  تيكم بأمثلة أخرل؟ حسنانهلل

يضعنا المحور الرباني من كتابو المبين بعبارة ال تقبل التأكيل أماـ كفتين أك دعامتين متساكيتين 
جهود كلٍّ منهما لجهود كلٍّ من المرأة كالرجل في ىذا المجتمع اإلنساني لينهض المجتمع على 

 بتساكو فيقوؿهلل

( ]التوبة هلل   [ُٕ)كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو
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 يرسخ مبدأ الوالية المتبادلة التي ال تعلمها إلى اليـو القوانين الوضعية.

 كيقوؿهلل

( ] ؿ )فىاٍستىجىابى لىهيٍم رىبػُّهيٍم أىنٍّي الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مٍّن كيم مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍعضيكيم مٍّن بػىٍعضو
 [ُٓٗعمراف هلل 

كنظرنا فوجدنا اليـو من يػيغىيٍّبي ىذا المحور أك يتجاىلو أك يلقيو كراءه ظهريان ثم يزعم كيتهم أف 
القر ف إنما رسخ المجتمع الذكورم لينهض على حطاـ كأطبلؿ حقوؽ المرأة. غييٍّبى المحور 

 نقرؤه ككضع مكانو ىذا الذم يثير الجدؿ كالنقاش كالخالاـ. القر ني الذم

 تعالوا إلى مثاؿ  خرهلل

يضعنا المحور الرباني أماـ ما ينبغي أف نعلمو من تاريخ البعثة اإلسبلمية كحياة المالطفى مع 
 أصحابون يضعنا أماـ الالورة التالية كالشهادة العالية ألصحاب رسوؿ اهلل فيقوؿهلل

نػىهيٍم تػىرىاىيٍم ريك عان سيج دان يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن )مُّحىم ده ر سيو   ؿي الل ًو كىال ًذينى مىعىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاء بػىيػٍ
نًجيًل  ًفي امٍّنى الل ًو كىًرٍضوىانان ًسيمىاىيٍم ًفي كيجيوًىًهم مٍٍّن أىثىًر السُّجيوًد ذىًلكى مىثػىليهيٍم ًفي التػ ٍورىاًة كىمىثػىليهيٍم  إٍلً
كىعىدى الل وي  كىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقًو يػيٍعًجبي الزُّر اعى لًيىًغيظى ًبًهمي اٍلكيف ارى 

هيم م ٍغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان( ]الفت  هلل   [ِٗال ًذينى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت ًمنػٍ

تلك ىي شهادة رب العالمين ألصحاب رسوؿ اهللن كنظرنا فوجدنا من ييحىكٍّمي مزاجو في تالنيف 
 فيالنفهم بين صال  كطال  معرضان عن شهادة كتاب اهلل سبحانو كتعالى. أصحاب رسوؿ اهلل 

فوجدنا البياف  –ككل ذلك ينبثع من الحبل الذم أمرنا اهلل باعتالامو  –كنظرنا إلى محور  خر 
 كبين زكجاتو فيقوؿهلل  لهي يقرف بين مكانة رسوؿ اهلل اإل

اتػيهيٍم( ]األحزاب هلل   [ٔ)الن ًبيُّ أىٍكلىى بًاٍلميٍؤًمًنينى ًمٍن أىنفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيوي أيم هى

يالفهم باألمومة لنا جميعان إلى يـو القيامةن إذان ىن  جميعان بشهادة كتاب اهلل عز كجل أمهات 
فوجدنا من يػيغىيُّبي أك يحاكؿ أف يػيغىي بى ىذا المحور ليحكٍّمى مزاجو بين زكجات للمؤمنينن كنظرنا 

 رسوؿ اهلل 
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ىذه نالوص ذكرتػيهىا كأمثلة على المحور الجامع ككلها نالوص قاطعة الداللة ال تقبل تأكيبلن ق ن 
في كتاب اهلل كلكن الشك أف من كراء ىذه النالوص القاطعة الداللة جمبلن كبياناتو كألفاظان أخرل 

تقبل التأكيل كتقبل أكثر من تفسير كمن ىنا كجدت المذاىب بل من ىنا كجدت الفرؽن ينبغي أف 
نعلم أف ىذه الفرؽ التي تكاثرت من خبلؿ تفسير النالوص الميٍحتىًملىة التي تقبل التأكيل ينبغي أف 

ف كأنها جميعان تسمو إلى تتسع صدكرنا لها جميعان كينبغي أف نعلم أنها جميعان تستظل بظل اإليما
صعيد اإلسبلـ كأنها ستلقى اهلل عز كجل إف كانت صادقة في اجتهاداتها ىذه كىي مثوبة إف بأجرو 

 أك بأجرين.

ىذه خبلصة ما يبغي أف نعلمو أيها اإلخوة من أمر الوحدة كقدسيتها في كتاب اهلل كىذا ما ينبغي 
ه الوحدة مستعالية ككم ككم من الناس أف نعلمو من السبب الذم جعل عودة األمة إلى ىذ

 تساءلوا عن سبب ذلك.

سبب ذلك أف المحور الذم يجذب للوحدة قد غاب كحل ت محلو محاكر متناقضة مختلفة. 
 المحاكر المختلفة المتناقضة تمزؽ بدالن من أف تجمع كبدالن من أف تحقع كحدة ىذه األمة.

خواني في اإلسبلـ كاإلنسانية أف لنا أف نجتهد في كخبلصة ما ينبغي أف أقولو لنفسي كأف أقولو إل
كلكن على أف نتالور أننا  فهم كتاب اهلل عز كجل ما كسعنا ذلك كفي فهم سنة رسوؿ اهلل 

قادركف على أف ندافع عن اجتهاداتنا يـو نقف بين يدم اهلل عز كجل إذ يقـو الناس جميعان لرب 
عن اجتهادم في ذلك الموقف الخطير العظيم  العالمينن فلذا علمتي أنني أستطيع أف أدافع

المخيف فيا مرحبان باجتهادم اليـو في الحياة الدنيا كلكن إذا علمتي أف لسانيى سيتلجلج كأنني 
لن أستطيع أف أدافع عن اجتهادم الذم تبنيتو اليـو عندما أقف بين يدم رب العالمين فؤلعد إلى 

من ىذه الدنيا إال بقلب سليم كما دعا سيدنا  نفسي كألمحه نظرتي ىذه كألحواؿ أال أرتحل
 إبراىيم على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ.

ىذه ىي ناليحتي لنفسي كإلخواني جميعان أنتشلها كأعتالرىا من ىذا الكبلـ الجامع الذم ذكرتو 
 لكم. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 

 



  

 ~616 ~ 
 

 ثؤفالق هللاوٍٕب َِزٛهْٚ ثَزو هللا ػي ٚعً فٍّبما ال ٔزقٍك 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

في كتاب اهلل تعالى في خواتيم سورة الحجرات لو أٌف المسلم تدبٌرىما كعمل بهما لرحل  يتاف 
إلى اهلل سبحانو كتعالى كىو عنو راض مهما قل ٍت طاعاتو كمهما كانت عباداتو قليلةن مزجاةن تأٌملوا 

 في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو كتعالىهلل

ا ال ًذينى  مىنيوا الى يىٍسخىرٍ  هيٍم كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىاء عىسىى  )يىا أىيػُّهى قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ
هين  كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى  ٍيران مٍّنػٍ يمىاًف كىمىن أىف يىكين  خى  اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى ل ٍم يػىتيٍب فىأيٍكلى  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  ًئكى ىيمي الظ اًلميوفى. يىا أىيػُّهى
الل وى ًإف  وا تىجىس سيوا كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قي 

 [.ُِ-ُُالل وى تػىو ابه ر ًحيمه( ]الحجرات هلل 

مدلوؿ ىاتين اايتين العظيمتين في قولو فيما ركاه أبو داكد كالبيهقي  كلقد لخ هى المالطفى 
جوابان عن سؤاؿو كاجهو بو عقبة بن نافع قائبلنهلل يا رسوؿ اهلل ما النجاة؟ أم كيف السبيل إلى النجاة 

 قاؿ لوهلل كيف  لسانك كالـز بيتك كابك على خطيئتك.يـو القيامة؟ 

 ىذه الكلمات الثبلث ىي تلخيه كاؼو لهاتين اايتين اللتين تلوتهما عليكم الساعة.

عباد اهللهلل تأٌملوا في كاقع المسلمين اليـو تجدكف أٌف المسلمين يكادكف يكونوف قد ىجركا ىاتين 
ا عنهما بل ساركا في تعاملهم مع بعضهم على النقيض اايتين من كبلـ اهلل سبحانو كتعالى كأعرضو 

من ىذا الذم أكصى بو اهلل سبحانو كتعالىن تنظر إلى المسلم كتتأمل حالو كإذا بو ييخىي لي ككأنما 
أقامو اهلل على كظيفة من مبلحقة ااخرين كمراقبتهم كتتبع أحوالهم كالتقاط ىناتهم كعيوبهم دكف 
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علع بنفسو ق  بل إف ىنالك ما ىو أبلغ من ذلك. إف في المسلمين أف يتأمل أنو مكلف بشيء يت
اليـو من يضعوف المناظير المكبرة التي تلتق  عيوب الناس كأخطاءىم ثم تكبرىا كال تزاؿ تكبرىا 
بل إنٌهم يسعوف إلى أف يخترقوا ظواىر الناس إلى ما استكن  في قلوبهمن إلى ما استكن  في بواطن 

لذم يعلم البواطن إال اهللن من ذا الذم يعلم ما استكن  في النفوس إال بارئها نفوسهمن كمن ذا ا
 كىو اهلل سبحانو كتعالىن كإٌف أحدىم ليسمع كبلـ اهلل عز كجلهلل

يٍػتيٍم( ]المائدة هلل  ا ال ًذينى  مىنيوٍا عىلىٍيكيٍم أىنفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيم م ن ضىل  ًإذىا اٍىتىدى  [.َُٓ)يىا أىيػُّهى

 ييًخجلو ىذا الكبلـ كال يقف عنده بل يلقيو كراءه ظهريان كيتابع نسياف نفسو كتتبع حاؿ إخوانو فبل
 يلتق  فيهم الهنات كالعيوب ناسيان ىذا الذم تلوتو عليكم من كبلـ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى ال ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  ظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا()يىا أىيػُّهى

أم ال يكن الواحد منكم جاعبلن من عينيو رقيبان على حاؿ الناسن جاعبلن من سمعو رقيبان على 
 أحداثو يتقلب بها الناس.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا(  )اٍجتىًنبيوا كى

 استشكلت ىذا الكبلـ  –ا عباد اهلل ي –كلقد مر ٍت مدة من الزمن 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه(  )اٍجتىًنبيوا كى

قلت في نفسي يقرر اهلل عز كجل أف بعض الظن إثم كلكنو ينهى عن الكثير من الظن فلماذا؟ ألم 
يكم الجوابن تكن المقابلة تقتضي أف يقوؿ اجتنبوا بعض الظن ألف بعض الظن إثم؟ كلكن إل

 المعنى الدقيع الذم يلفت إليو بياف اهلل عز كجل.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ( ألف )بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه(ن ىل تستطيع أف تعلم ىذا البعض الذم ىو إثم؟ ال  )اٍجتىًنبيوا كى
أف  لن تستطيع ألنها أموره خفيةن فلذا كنت ال تعلم ىذا البعض ككاف عليك أف تتجنبو إذان ينبغي

تتجنب مساحةن أكسع بكثير احتياطان حتى تعلم أف ىذا البعض قد تجنٍبتى اإلساءة فيون ىذا معنى  
 كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

 )كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان(

 قرر العلماء أف الغيبة من الكبائرن من كبائر المعاصي



  

 ~618 ~ 
 

 )كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان(

 مثيل كالتجسيد انظركا إلى ىذا الت

 )أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي(

لماذا شبهو بأكل لحمو مىٍيت؟ ألنك عندما تغتاب أخاؾ الغائب ال يملك أف يدافع عن نفسو 
 فكأنك تنهش منو لحمان ميتانن ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

ـى ربنا عز كجل الرحمن الرحيم ذاتو العلية بهان تأملوا يا عباد اهلل في ىذه  السنة الربانية التي ألزى
ىذه السنة تتلخه في أنو إذا رأل عمبلن صالحان قاـ بو عبده من عباده جعل من ىذا العمل 

الالال  ما يشبو الطيب تفوح رائحتو ذات اليمين كذات الشماؿن جعل من عملو الالال  صوتان 
 ينشر بين الناس علمو الالال  ىذا فكيف إذا كانت أعماالن صالحة!يلجلج ىنا كىنا كىناؾ ك 

ن إذا تورط في انحراؼ فلف اهلل عز كجل يستره عن الناس كال يفضحو  أما إذا تورط في عمل محـر
على رؤكس األشهاد أبدانن اللهم إال المستكبرين الذين يرتكبوف ما يرتكبونو من األخطاء استكباران 

عز كجل كلو كانت أخطاؤىم على فرشهم في غرؼ نومهمن كلكننا نتحدث  فهؤالء يفضحهم اهلل
عن المؤمنين الذين يتورطوف في األخطاء بسائع الضعفن بسائع الرعوناتن يستر اهلل عز كجل 

عن الناس أخطاءىمن فلذا قاموا بعمل مما أمر اهلل عز كجل بو ينشره كينثره طيبان تفوح رائحتو ذات 
أما المعاصي فيسترىا إلى أف يقـو الناس لرب العالمينن يدني البارم عز  اليمين كذات الشماؿن

يدنيو  –كما كرد في الالحي    –كجل ىذا الذم ارتكب في الدنيا معاصيو التي ستره اهلل عليها 
منو ثم يسبل عليو ستره كيقوؿهلل أتذكر المعالية التي ارتكبتها يـو كذا؟ يقوؿ نعم يا ربن يقوؿ 

خرل التي ارتكبتها يـو كذان يقوؿ نعم يا ربن يقوؿ أتذكر المعالية األخرل أتذكر المعالية األ
التي ارتكبتها يـو كذان يقوؿ نعم يا ربن يقوؿهلل فلقد سترتك في الدنيا كىا أنا ذا أغفر لك ىذه 

.  ااثاـ اليـو

بحانو كتعالى؟ عباد اهلل لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟ لماذا ال نتعامل فيما بيننا كما يعاملنا اهلل س
 ينشر اهلل سبحانو كتعالى الطيب ذات اليمين كذات الشماؿ كيستر القبي .

 لماذا ال نتعامل فيما بيننا نحن على ىذا النهج الذم ذكرتو لكم؟

 نعم ىو شأف رب العالمين كتلك ىي سنتو في عبادهن بل أضعكم أماـ سنة أخرل.
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عل للعبد مهما عالى كمهما انحرؼ كارتكب شاء اهلل عز كجل بسابغ فضلو ككاسع رحمتو أف يج
 خيطان من الاللة بينو كبين ىذا العبدن اللهم إال المستكبرين.

مهما رأيت فبلنان من الناس موغبلن في المعاصي بسبب رعوناتون بسبب ضعفون البد أف يترؾ اهلل 
الذم عيًهدى بو عز كجل بين ىذا العبد كبينو خيطان للالل ن كال تدرم متى يقـو ىذا الخي  بدكره 

إليون البد أف يأتي يـو تجد أف ىذا اإلنساف استمسك بهذا الخي  كعاد بو إلى اهلل قائبلن ىا لقد 
 رجعت إليك يا ربين ىا قد عدت إليك يا ربي فاقبلنين كيقبلو اهلل قائبلن لبيكن يقبلو اهلل عز كجل.

حديث عنهم أك بغيبتهم في حاؿ ىؤالء الذين تريد أف تطيل لسانك بال –يا أخي  –ىل تعلم 
المجالس ألنك رأيتهم موغلين في بعض المعاصين منحرفين إلى بعض األخطاءن ىل تعلم أف 

لن ينتشلو غدان من أخطاءه كلن يرقى بو إلى  –ىذا الخي  الخفي  –الخي  الذم بينو كبين اهلل 
ى بها في عبادهن حاؿو أفضل من حالك مع اهلل سبحانو كتعالى؟ تلك ىي سنة رب العالمين قض

لماذا؟ من أجل أف نتأدب مع عباد اهلل جميعانن فلذا كجدنا أناسان منحرفين كعدنا إلى أنفسنا 
فوجدنا أنفسنا مستقيمين ال نمد ألسنتنا بقالة السوء عنهمن ال نطرب أنفسنا بالحديث عنهم 

ؼ كتنهاه عن المنكر بأسلوب كالغيبة لهمن نعم لو كاجٍهتىوي بوسعك أف تذكٍّرىهي باهللن تأمره بالمعرك 
مغموس في اللطفن مغموسو في الرحمةن أما أف تتحدث عنو في المجالس ىنا كىنا كىناؾ كأف 
ترسم بين الناس لحياتو صورةن قبيحةن سيئةن ىل تعلم أف ىذا اإلنساف لن ينتشلو اهلل غدان أك بعد غدو 

عباد اهلل الالالحينن كىل تعلم أنك أك فيما بعد من انحرافو ىذا كتنظر كإذا بو أصب  من أفضل 
قد ضمنت لنفسك أف تبقى على ىذا النهج السوم المستقيم كأال يغضب اهلل عز كجل منك لغيبة 
امتد بها لسانك أك الستهزاء تحرؾ بو لسانك أيضان في حع عبدو من عباد اهلل؟ أتضمن أال يغضب 

 ضمن ذلك؟اهلل عز كجل عليك كيزجك بعد الهداية في أكدية التيون أت

ال يا عبادى اهللن عبادي اهلل سبحانو كتعالى مستوركف بستر اهلل فبل يجوز أف نمزؽ عنهم ىذا الستر 
كأنت منهمن كلنا مستوركف بستر اهللن كقلت لكم حديث صحي ن يدني البارم عز كجل الرجل 

ن أتذكر معالية كذان مثقبلن باألكزار يدنيو منو كيسبغ عليو ستره كيقوؿ لوهلل أتذكر المعالية الفبلنية
أتذكر معالية كذان يذكٍّرىهي بمعاصيو فيذكرىا كيريو اهلل عز كجل صورتها أمامو ثم يقوؿ لوهلل لقد 

.  سترتها عن الناس في الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو



  

 ~621 ~ 
 

عباد اهللهلل تعالوا نعاىد اهلل عز كجل أف ننفذ ىذه الوصٌية التي تتضمنها ىاتاف اايتاف العظيمتاف 
 غموستين باللطف كالرحمةالم

هيٍم كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىا ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذينى  مىنيوا الى يىٍسخى ء عىسىى )يىا أىيػُّهى
هين  كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى  ٍيران مٍّنػٍ يمىاًف كىمىن أىف يىكين  خى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى  ل ٍم يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى. يىا أىيػُّهى
ٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا الل وى ًإف  تىجىس سيوا كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان أىييًحبُّ أىحىديكي 

 [.ُِ-ُُالل وى تػىو ابه ر ًحيمه( ]الحجرات هلل 

أٌما أف تلقى أخاؾ المخطئ المنحرؼ فتقف أمامو كقفة حبٍّ كرحمة تذكره بخطئو كتدعوه إلى 
ن كأما أف تسكت إذا رأيتو كتلقي لو التحية التوبة بطريقة مغموسة بالحب كالرحمة فهذا شيء جيد

المنافقة فلذا غبتى عنو نسجتى من كراءه صورة عنو تجعلو أماـ الناس أسوأ الناسن تجعلو أماـ 
الناس رجبلن فاجران .. إلى  خر ما ىنالك فهذا ال يدخل في معنى اإلصبلح كال يدخل في معنى 

نهي عن المنكرن كرحم اهلل امرءان علم أنٌو مثقل التوجيو كال يدخل في معنى األمر بالمعركؼ كال
 بالعورات كأٌف الناس لهم أعين

 فكلك عورات كللناس ألسن  لسانك ال تذكر بو عورة امرئ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 طٛهح اٌَؼبكح فٟ ِمبثً طٛهح اٌشمبء

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ذكرىا في حياة تعالوا أضعكم اليـو أماـ صورتين اثنتينن صورة السعادة إذ تتنامى كتترسخ ج
المؤمن إيمانان حقيقيان باهلل مهما امتد بو العمر كمهما رأل أف األجل المحتـو قد دنا منون كصورة 
الشقاء إذ تترسخ جذكره أيضان في حياة اإلنساف الذم عاش محجوبان عن ذاتو كمن ثم عاش 

كيزداد شقاؤه رسوخان في   محجوبان عن مواله كخالقو جاحدان بربوبيتو أك مستكبران عليون يزداد شقاءن 
 كيانو كلما امتد بو األجل ككلما رأل أف الموت قد أصب  قريبان منو.

أما المؤمن باهلل حقان فهو البد أف يعيش كىو يرب  النعم التي تفد إليو بالمنعمن البد أف يتلقى من 
كتعالى كمن ثم  مواله كخالقو المكرمات التي ال تيحالى على أنها رسائل حب تأتيو من اهلل سبحانو

فلف المؤمن البد أف تتنامى بين جوانحو مشاعر الحب لمواله كخالقو بمقدار ما تتنامى بين 
جوارحو مشاعر الهيبة كمشاعر التعظيم لذاتو العلية. ىذا المؤمن مهما رأل نفسو يتقلب في رغد 

ف تكوف مشاعره العيش كمهما رأل نفسو يستجيب ألىواء شبابو كألحبلمها كألحبلـ شبابو البد أ
القلبية متجهة في الوقت ذاتو بالحب كالتعظيم إلى مواله كخالقو كالبد أف يزداد شعوران بالمآؿ 
الذم ينتظرهن بالمآؿ الذم كعده اهلل عز كجل بو نعيمانن رغد عيش ال يبلى كال ينتهين البد أف 

الشيخوخة نسي أك يشعر بذلك. فلذا انطول عهد الشباب من كيانو كدخل في مدارج الكهولة ف
تناسى عهد الشباب الذم كل ى من حياتو كاستأنس بقربو من مواله كخالقون كلما دنت ساعة رحلتو 

من الحياة التي يتقلب فيها ازداد اشتياقان إلى مواله كازداد أنسان بما قد كعده بو اهلل سبحانو 
نساف المؤمن باهلل ال ينظر إليها إال  كتعالى. أما ماضي حياتون أما أياـ لهوهن أما أياـ شبابو فهذا اإل

كما ينظر إنساف إلى طعاـ  سن قد فاحت منو رائحة النتن فهو يعرض عنون ال يعود إليو ال 
بالذكرل كال بااماؿ أك األحبلـ كإنما تجده مشدكدان إلى المستقبلن مشدكدان إلى الساعة التي 

 كصفها بياف اهلل سبحانو كتعالى إذ قاؿهلل
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ًئكىةي أىال  تىخىافيوا كىالى تىٍحزىنيوا كىأى )ًإف  ال   نػىز ؿي عىلىٍيًهمي اٍلمىبلى ٍبًشريكا بًاٍلجىن ًة ًذينى قىاليوا رىبػُّنىا الل وي ثيم  اٍستػىقىاميوا تػىتػى
نٍػيىا كىًفي اٍاًخرىًة كىلىكيٍم ًفيهى  يىاًة الدُّ ا مىا تىٍشتىًهي أىنفيسيكيٍم ال ًتي كينتيٍم تيوعىديكفى. نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ًفي اٍلحى

( ]فاللتهلل   [.ِّ-َّكىلىكيٍم ًفيهىا مىا تىد عيوفى. نػيزيالن مٍٍّن غىفيورو ر ًحيمو

ىكذا يكوف شأف اإلنساف المؤمنن عاش في حياتو الدنيوية يستقبل متعها كيجلس على مائدة 
شبابو كتقلالت رغائبو  نعيمهان  خذان ما يكرمو اهلل عز كجل بو في عاجل حياتون فلذا انطوت أياـ

كرعوناتو اتجهت منو المشاعر إلى المستقبل الذم كعده اهلل عز كجل بو. ككم ككم رأيت بعيني  
 ىذه الالورة التي أصفها لكم.

رأيت شيوخان كل ى عهد الكهولة في حياتهم كأخذ الواحد منهم يشم رائحة الموت يدنو إليو ركيدان 
سى لعلها تطوؼ بنفوسهم أك بأذىانهم خوفان من الموت الذم ركيدانن أخٍذتي أبحث عن مشاعر األ

يدنو شيئان فشيئان إليهمن ال كاهلل ما رأيت في كجوىهم إال مظاىر األنس بما ىم مقبلوف إليون ما 
كجدت في مشاعرىم التي تبدك على ألسنتهم ككبلمهم إال مظاىر الشوؽ إلى اليـو الذم كعدىم 

 الي من حياتهم أعرضوا عنها. نعمن ما السبب؟اهلل عز كجل بون األياـ الخو 

السبب أنهم عرفوا اهلل بعد أف عرفوا أنفسهم عبيدان لون عرفوا صلتهم باهلل عز كجل كرحمانية اهلل 
عز كجل لهمن رأكا رسائل حبو التي تأتيهم تباعان من اهلل سبحانو كتعالىن ذلك في العاجلة الدنيا 

 ه كخالقو.فكيف إذا  ؿ الواحد منهم إلى موال

حتى الذين كاف لهم ماضو من الشركد عن صراط اهلل ثم أدركتهم التوبة كدخلوا بعد ذلك في 
رأيت الرجاء يهيمن عليهم كيتغلب على مشاعر  –كال أزاؿ أرل  –مرحلة الشيخوخة رأيت 

تو الخوؼ بين جوانحهمن رأيتهم يتقلبوف في مشاعر من رحمانية اهلل سبحانو كتعالى كاألمل بمغفر 
 لهمن رأيت الواحد منهم يعيش كال يمل مع معنى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

(  ]ؽ هلل  ًفيظو ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حى رى بىًعيدو. ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [.ِّ-ُّ)كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

يو كسرعاف ما كنت يقوؿ قائلهمهلل لقد كنت أكابانن كنت أنحرؼ ثم أؤكب كأعود إلى اهللن كنت أت
أعود إلى اهللن كىا ىي البشرل تدركني لتقوؿ حتى كإف كنت كثير الشركد كلكني أيضان كنت كثير 

 األكبة إلى اهلل عز كجل.
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رأيت في ىؤالء الناس من تمددكا على فراش المرض ككقعوا في ساعة النزع كلكن ضياء البشرل 
كاف يتلقى البشارة من ربو   –ىذا علم اليقين كأنا أعلم  –لم تكن تفارؽ كجوىهمن بل إف أحدىم 

 كىو يعاني من النزعن كىذا كعد اهلل قطعو على ذاتو العلية لعبادههلل

انيوٍا يػىتػ قيوفى . لىهيمي  اٍلبيٍشرىل ًفي  )أىال ًإف  أىٍكلًيىاء الٌلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى. ال ًذينى  مىنيوٍا كىكى
اًت الٌلًو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي( ]يونس هلل اٍلحىياًة  نٍػيىا كىًفي ااًخرىًة الى تػىٍبًديلى ًلكىًلمى  [.ْٔ-ِٔالدُّ

 كمن ىم أكلياء اهلل؟

انيوٍا يػىتػ قيوفى(.  )ال ًذينى  مىنيوٍا كىكى

ذا ربما كاف المتقي في ماضي حياتو متقلبان في حمأة المعاصي كلكن ىذا اإلنساف يالدؽ عليو ى
 الذم يقولو اهلل عز كجل.

أرأيتم إذان إلى السعادة كيف تتنامى كتترسخ جذكرىا في حياة اإلنساف المؤمن حقان الذم عرؼ 
مواله كخالقو مهما امتد بو العمرن مهما تجاكز الشباب إلى الكهولة فالشيخوخة لن يزداد ىذا 

 إال سعادةن إال نشوة. –كقد عرؼ ربو  –اإلنساف 

 لالورة األخرلهللتعالوا إلى ا

إنساف عاش حياتو محجوبان عن ىويتون محجوبان عن ذاتون إذان ىو محجوبه عن مواله كخالقون ىذا 
اإلنساف يعيش عبدان لرعوناتون يعيش عبدان ألىوائو كمبلذًٍّهن في ريعاف الشباب يجلس على مائدة 

  كدكف أف يلتـز بأم الشبابن يقطف من ىذه المائدة كيناؿ منها كل ما لذ  كطاب دكف أم ضاب
حدٍّ من الحدكدن إنو ال يعلم من الدنيا إال ىذه الساعة التي يتربع فيها على مائدة اللهو كالرعونات 
كاألىواء. انقضى الشباب كجاءت الكهولة التي تنذر بالشيخوخة كتقلالت المشاعر كالرغائب 

د فيها متعتون ما المشاعر التي التي كانت تتجو منو إلى ىذه األىواء كطويت المائدة التي كاف يج
تغزك كيانو؟ إنها مشاعر الوحشةن إنها مشاعر األسىن كاف يعيش لتلك الساعات الخوالي كىا ىي 
ذم أدبرت عنو كفارقتون إذان ما الذم ينتظره؟ إف ينتظر الوصوؿ إلى كادم العدـن ينتظر الوصوؿ 

كازداد كآبةن ألنو عاش ال يعرؼ مواله  إلى ظبلـ العدـن كىكذا فكلما امتد بو العمر ازداد كحشة
كخالقو كألنو عاش يعبد ذاتون يعبد شهواتون يعبد رعوناتو كأىواءه كمن ثم فلنو اليـو يلتفت يمنة 
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كيسرة ال يجد معبوده ىذا يينجدهن ال يجد معبوده ىذا ينتشلو من مشاعر كآبتون من مشاعر أساهن 
 من مشاعر شقائو.

 يعلم اهلل كال يتعرؼ على ىويتون البد أف يكوف مآلو ىذا الذم نعمن ىذه ىي حاؿ من عاش ال
أقولو لكم يا عباد اهلل. كىذه الالورة أيضان رأيتهان ما رأيت إنسانان عاش حياتو معرضان عن اهلل 
جاحدان عبوديتو هللن ما كاحد من ىؤالء الناس رأيتو بعد عهد الشباب في مرحلة الشيخوخة إال 

على كجهون إال ككجدت ظيلىلى األسى كالحزف كالشقاء تهيمن على كيانو  ككجدت ظيلىلى الكآبة
كتسرم في لسانون أجل كلم أجد ما يشٌذ عن ىذه الحالة أبدان إال أف يتدارؾ اهلل كاحدان من ىؤالء 

فيعود كيؤكب إلى اهللن كأنا أعلم أف سنة اهلل قضت أال ينتشل المستكبرين كالجاحدينن أال 
اية ق ن ينتشل الضعفاء الذين الذين ساقهم ضعفهم إلى المعاصي كإلى ينتشلهم إلى الهد

 االنحراؼ.

ىذه الحقيقة ينبغي أف نتمثلها يا عباد اهلل. أضعكم أماـ مشاىد تجسد ىذه الحقيقة التي أقولها 
 لكم.

عبد اهلل بن المبارؾ تاجر من أعظم التجار الذين كانوا في العهد األمومن لما جاءت ساعة رحلتو 
من ىذه الحياة الدنيا ككقع في سياؽ الموت رأل الناسي الذين من حولو رأكه يضحك كيبتسم 

 قائبلنهلل

ٍل اٍلعىاًمليوفى( ]الالافات هلل  ا فػىٍليػىٍعمى  [.ُٔ)ًلًمٍثًل ىىذى

تلك ىي البشرل التي تلقاىا عبد اهلل بن المبارؾ في سياؽ الموتن كلعل ىذه البشرل تغلبت 
 ىا كىو يجود بنفسو.على ااالـ التي كاف يرا

ببلؿ رضي اهلل عنو عندما كقع في سياؽ الموت سمع بعضان ممن حولو يقولوف كا كرباهن رد  عليهم 
 قائبلنهلل بل كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبو.

 ىذه الحقيقة بوسعي أف أسرد لكم سلسلة من المشاىد الدالة عليها.

ذلك عمران قاليران أك طويبلن ما ارتحل من ىذه الحياة  كم من إنساف  ب كتاب إلى اهلل عاش بعد
الدنيا إال بعد أف تقلى البشارةن نعمن ال أفترض ذلك افتراضان بل أقوؿ ذلك كأمامي صور يمكن أف 

 تؤرخ في ىذا العهد الذم نحن فيو.
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محجوبان تالوركا إنسانان عاش  –كأسأؿ اهلل لي كلكم العفو كالعافية  –كلكن العكس أيضان صحي  
عن اهللن مستكبران على كلمات اهللن مستهزئان بكتاب اهلل سبحانو كتعالىن كيف يكوف كقوعو في 
سياؽ الموت؟! رأيت نماذج من ىذا القبيل ال يستطيع اإلنساف أماـ ذلك إال أف يلتجئ إلى اهلل 

ين على اهلل عز أف كاحدان من ىؤالء المستكبر  –كىذه حقيقة  –يسألو العفو كالعافيةن كلقد علمت 
كجل مرض كاشتد بو المرض ثم كقع في سياؽ الموتن صاح يقوؿ لمن حولو من أفراد أسرتوهلل 

 توني المسدسن أين المسدس؟  توني بالمسدس ألقتل ىذا الذم جاءن كقضى نحبو كىو يالي هلل 
 توني المسدسن كلو شئت لذكرت لكم اسمو. ىذه حقيقةن رأل ملك الموت كشاء اهلل عز كجل 

 يفرز ماضي استكباره كلمات في ساعة رحيلو من ىذه الحياة الدنيا. أف

عباد اهللهلل ىما صورتاف؛ الالورة األكلى لئلنساف المؤمن الذم عرؼ ربون كالثانية للعبد الذم تاه 
 عن مواله كخالقو سبحانو كتعالى. األكؿ كالثاني كبلىما يسيراف في نفعو ذم اتجاه كاحد.

فبل يوغل في ىذا النفع إال كىو يعلم أنو إنما يتجو إلى كاحةو فيها كل ما لذ  أما المؤمن باهلل حقان 
كطابن فكلما أكغل في ىذا النفع ازداد يقينان بأنو مقبل على ىذه الواحة كازداد كجهو سركران 

 كاستبشاران.

كغل في أما ااخر فهو يتالور كىو يسير إلى جانبو في النفع ذاتو أنو يسير إلى نهاية سدن كلما أ
 ىذا النفع كلما أطبع ظبلمو على خناقو ألنو يعلم أنو سينتهي إلى سد كال رجعة لو عنو.

فلنحمد اهلل عز كجل أف أكرمنا كجعىلىنىا من الفريع األكؿ كأسأؿ اهلل عز كجل أف يختم لنا 
 بالحسنى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 هللاا٠٢خ اٌىجوٜ اٌزٟ رٕطك ثٛعٛك 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

الذم أقامنا اهلل فيو مليء باألدلة كاايات الباىرة الكثيرة الناطقة بوجود اهلل  إف ىذا الكوف
سبحانو كتعالى كالدالة على كحدانيتو كعلى قاىريتو كعلى سلطانو المنبس  على الكوف كلو. 
تجدكف ىذه الدالئل منتشرة منبسطة في السماء الذم نراه في صباحنا كمساءنان تجدكف ىذه 

عة منتشرة كمنبسطة في فجاج األرضن في عالم النباتات كاألدغاؿ كالحيواناتن الدالئل المتنو 
تجدكف ىذه األدلة منبسطة كاضحة نيرة في عالم البحارن تجدكف ىذه األدلة ناطقة بوجود اهلل 

 كعظيم سلطانو كعبودية اإلنساف هلل في أنفسنا

 دؽ اهلل[ صُِ)كىًفي أىنفيًسكيٍم أىفىبلى تػيٍباًلريكفى( ]الذاريات هلل 

كلكن ما رأيت دليبلن أكض  كأجلى في النطع بوجود اهلل ككحدانيتو كقاىريتو من ىذا الدليل 
 التالي.

تنظر إلى إنساف يحمل في ذىنو أكقاران من المعارؼ كالعلـو كأكتي ثقافة منبسطة متنوعة 
ظر إليو كإذا كلكنو يالر على االستكبار على الحعن يالر على العناد انتالاران ألنانية النفسن تن

بعينيو تنظراف إلى ملكوت اهلل عز كجل كلكنو ال يبالر في ىذا الملكوت شيئانن تحدثو عن الدالئل 
الناطقة بسلطاف اهلل كعبودية اإلنساف هللن يحدؽ بعينيو ىنا كىناؾ كلكنو ال يبالر من ذلك شيئانن 

بو ال يسمع ككأف في أذنيو  تسمعو  يات اهلل الباىرة التي تنزلت علينا عن طريع رسوؿ اهلل كإذا
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كقرانن تناقشو كتحدثو باألدلة المنطقية كالعلمية كإذا بقلبو مقفل كإذا بعقلو مطوم عن اإلدراؾ. 
 ىذه الظاىرة نراىا كثيرانن ما سببها كما ىي خلفيتها؟

ىذا إنساف استكبر على اهلل عز كجل فعج ل اهلل لو العقاب في الدنيا فمد على عينيو غشاكة 
يبالر بسببهان ككذلك جعل في أذنيو الالمم فهو ال يسمعن ىم الذين حدثنا البياف اإللهي ال 

 عنهم قائبلنهلل

)خىتىمى الٌلوي عىلىى قػيليوًبهٍم كىعىلىى سىٍمًعًهٍم كىعىلىى أىٍبالىارًًىٍم ًغشىاكىةه كىلىهيٍم عىذىابه عًظيمه( ]البقرة هلل 
ٕ.] 

 ىذه ىي ااية الكبرل التي تنطع بوجود اهلل.

 العقل موجود كلكن اهلل شل و عن الفاعلية

 كالعيناف تنظراف كتبالراف كلكن اهلل عز كجل شل  ىاتين العينين عن فاعلية الرؤية كاإلدراؾ

 السمع موجود كلكن اهلل عز كجل عج لى عقاب صاحب ىاتين األذنين فأدخل فيهما الوقر.

قاىريتون أف يكوف اإلنساف عاقبلن ىذا ىو الدليل الباىر المخيف على سلطاف اهلل عز كجل 
رىه   –كما قلت لكم   –مثقفان يحمل  أكقاران من األدلة الباىرة الناطقة بوجود اهلل عز كجل كلكن ًكبػٍ

كاف سببان في تعجيل العقاب اإللهي لون تجلى ىذا العقاب بأف فالل ما بين حواسو كعقلو المدرؾ 
 ؤالء ىم الذين قاؿ اهلل عز كجل عنهمهللكما بين الدالئل الناطقة بوجود اهلل عز كجل. ى

اهي ًإن ا جىعىٍلنىا عىلىى قػيلي  هىا كىنىًسيى مىا قىد مىٍت يىدى وًبًهٍم )كىمىٍن أىٍظلىمي ًمم ن ذيكٍّرى بًآيىاًت رىبًٍّو فىأىٍعرىضى عىنػٍ
ًإف تىٍدعيهيٍم ًإلىى اٍلهيدىل فػىلى   [.ٕٓن يػىٍهتىديكا ًإذان أىبىدان( ]الكهف هلل أىًكن ةن أىف يػىٍفقىهيوهي كىًفي  ذىانًًهٍم كىٍقران كى

هىا(  ىذا كبلـ اهلل عز كجلهلل )كىمىٍن أىٍظلىمي ًمم ن ذيكٍّرى بًآيىاًت رىبًٍّو فىأىٍعرىضى عىنػٍ

 أعرض عنها استكباران 

ًإف تىٍدعيهيمٍ  ًإلىى اٍلهيدىل فػىلىن يػىٍهتىديكا  )ًإن ا جىعىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكن ةن أىف يػىٍفقىهيوهي كىًفي  ذىانًًهٍم كىٍقران كى
 ًإذان أىبىدان(

 ىؤالء ىم الذين قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل 
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ًإف يػىرىٍكٍا كيل   يىةو ال  يػيٍؤًمنيواٍ  بػ ريكفى ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى ًبهىا  )سىأىٍصًرؼي عىٍن  يىاًتيى ال ًذينى يػىتىكى
ًإف يػىرىٍكٍا سىًبيلى الرٍُّشًد الى  ًبيلى اٍلغىيٍّ يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن ذىًلكى بًأىنػ هيٍم كىذ بيوٍا كى ًإف يػىرىٍكٍا سى يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى

ا غىاًفًلينى( ]األعراؼ هلل  هى انيوٍا عىنػٍ  [.ُْٔبًآيىاتًنىا( أم استكباران )كىكى

 ىؤالء ىم الذين قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل 

اًء فىظىلُّوٍا ًفيًو يػىٍعريجيوفى. لىقىاليوٍا ًإن مىا سيكٍّرىٍت أىٍبالىارينىا بىٍل نىٍحني )كىلىٍو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بىابان مٍّ  نى الس مى
 [.ُٓ-ُْقػىٍوـه م ٍسحيوريكفى( ]الحجر هلل 

عباد اهللهلل ال يحوؿ بين اإلنساف كرؤية مواله كخالقو بعين باليرتو ال بالره إال شيء كاحد؛ 
في العهود الغابرة أك في ىذا العالر إال بسبب االستكبار  العناد كاالستكبار. كما كفر من كفر

 الذم تكوف منو حجاب بينو كبين اهلل سبحانو كتعالى.

كإنكم لتعلموف بل لتجدكف أك تسمعوف النذر تًٍلوى النذر المخيفة تتنزؿ على أناس ىنا كىناؾ 
عقبلنن كأما الذين عافاىم لتوقظهم كلتنبهم فأما المستكبركف فبل تحرؾ منهم ساكنان كال تنبو فيهم 

اهلل عز كجل من االستكبار فهم يعلموف معنى ىذه الرسائل المخيفة التي تأتي تباعان بالمناسبات 
 لتخيف الشارد كلتوقظ النائم كلتنبو الغافلن كصدؽ اهلل القائلهلل

قىرًيبان مٍّن دىارًًىٍم حىت ى يىٍأًتيى كىٍعدي الٌلًو  )كىالى يػىزىاؿي ال ًذينى كىفىريكٍا تياًليبػيهيم ًبمىا صىنػىعيوٍا قىارًعىةه أىٍك تىحيلُّ 
 [.ًُّإف  الٌلوى الى ييٍخًلفي اٍلًميعىادى( ]الرعد هلل 

 –أال تذكركف قاىرية اهلل سبحانو كتعالى كبطشو الذم فاجأ الناس جنوب شرقي  سيا 
حجوبين قبل سنوات طواؿ؟! أال تذكركف ذلك؟! كيف كاف موقف المستكبرين الم –سونامي 

باالستكبار عن اهلل. قالوا إنها غضبة الطبيعةن إنها تمرد الطبيعةن تمرد الطبيعة حو ؿى البحر إلى 
 أفواه فاغرة عجيبة ابتلعت في لحظة كاحدة كجودان كبيران في تلك البقاع.

أال تذكركف أكلئك السهارل السكارل الذين كانوا يسهركف في منتجع بحرم في جهة من 
كيف أف السكر دفعهم إلى أف يترجموا سكرىم بالسخرية من القر فن باالستهزاء جهات تركيا  

 بكتاب اهللن استقدـ أحدىم القر ف ليشفي غليلو كىو سكراف سخرية منو. ما الذم حالل؟

 فجأة تحوؿ ذلك المنتجع إلى فمو فاغر ابتلع كل من كانوا فيو بلحظة كاحدة.
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رأكا ىذا بأعينهم أك شاىدكه من بعيدو أك قريبو أك أما الذين تحرركا من االستكبار كالذين 
سمعوا بو ففاضت أفئدتهم مخافة من اهلل كتعظيمان لو كازدادكا إيمانان بو كازدادكا إيمانان بقاىرية اهلل 

 كسلطانون كأما المستكبركف فما أفادىم ذلك شيئان كصدؽ فيهم قوؿ اهللهلل

اًء فىظىلُّوٍا ًفيًو يػىٍعريجيوفى. لىقىاليوٍا ًإن مىا سيكٍّرىٍت أىٍبالىارينىا بىٍل نىٍحني )كىلىٍو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بىابان مٍّنى ال س مى
 [.ُٓ-ُْقػىٍوـه م ٍسحيوريكفى( ]الحجر هلل 

أال تذكركف العواصف بل سلسلة العواصف التي جاءت إلى شطآف فلوريدا في أمريكا 
ري العربات ككانت ت ـ البنياف.فكانت تقتلع األشجار ككانت تيًطيػٍ  هدٍّ

 -استكبار   -أما المستكبركف فنظركا إليها على أنها زمجرة الطبيعة كعلى أنها تمرد الطبيعة 
 كأما الذين يتعاملوف مع عقولهم فعلموا أف ذلك مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل

رًيبان مٍّن دىارًًىٍم حىت ى يىٍأًتيى كىٍعدي الٌلًو )كىالى يػىزىاؿي ال ًذينى كىفىريكٍا تياًليبػيهيم ًبمىا صىنػىعيوٍا قىارًعىةه أىٍك تىحيلُّ قى 
 [.ًُّإف  الٌلوى الى ييٍخًلفي اٍلًميعىادى( ]الرعد هلل 

 كنحن يا عباد اهلل نحمد اهلل على أنا حيرٍٍّرنىا من كبريائنان ىذا فضل كبير من اهلل.

على أبالارنان ىا نحن نحمدؾ موالنا أف حررتنا من الكبرياء كالعناد فلم تبتلينا بغاشيةو تمتد 
نرل بأبالارنا دالئل كحدانيتك ككجودؾ كسلطانك الباىرن نحمدؾ اللهم على أف لم تبتلنا بوقرو 

 في  ذاننا ألننا عبادؾ المؤمنوف بكن لسنا مستكبرين.

عباد اهللهلل إنكم لتعلموف أننا في أخريات أياـ الخريف كأف رياح الشتاء تهب علينا من قريبن 
 !أين ىو الشتاء؟

أين ىي رحمة اهلل سبحانو كتعالى التي عو دىنا اهلل عليها في مثل ىذه األياـ بل قبل ىذه األياـ 
 أيضان.

 أين الشتاء من يوـو ترقى حرارتو إلى ما يزيد على ثبلثين.

أال تبلحظوفن أال تتساءلوف ماذا لو أف ىذه الحاؿ امتدت أسابيع بل ربما أشهر إلى ما يؤكؿ 
حالنا نحنن إلى ما يؤكؿ حالك يا ابن  دـ كأنت الذم تفت  فمك دائمان تنتظر قطر السماء 

ليركيكن أنت الذم تفت  فمك دائمان تنتظر رزؽ اهلل عز كجل يهمي إليك من سمائو أك يخرج 
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لك من أرضو. ماذا تالنع أنت الذم ال تستغني عن ماءو تشربو كال عن طعاـو تأكلو إف ظل كينبعث 
األمر على ىذا المنواؿن أتقوؿ الطبيعة؟ حسنان مفتاح الطبيعة فيما يزعم ىؤالء ىو العلم فما لهم ال 

 يستعملوف مفتاح العلم لييخضعوا الطبيعة لعلومهم.

وة نذير خطير لو ما كراءهن كلقد قلت كحذرت كلقد ىذا النذير الذم يطل علينا أيها اإلخ
نبهت نفسي كنبهت إخواني إلى أننا ما ينبغي أف نتعرض لغضب اهللن ما ينبغي أف نتعرض لسخ  
اهللن نحن عبيد كينبغي أف نتعامل مع اهلل على أننا عبيدهن إف لم تستيقن بذلك مشاعرنا كقلوبنا 

لو عما قريب عندما نمتد على فراش الموت. أركني كعقولنا اليـو فلسوؼ تستيقن بو كتخضع 
المستكبر الذم يعبث كالذم يسخر بدين اهلل أك بكتابو أركني حالو يـو يمتد على فراش الموت 

كيـو يقع في ساعة النزع كيـو يدخل عليو ملك الموت كىو يراه بعينيو إلى ما يؤكؿ استكباره؟ إلى 
 ما يؤكؿ عناده؟!

رين إذا أصبحنا في يوـو من األياـ كإذا بهذا النبع الثر قد انقطع بل أركني حاؿ المستكب
كأصب  ماؤه غورانن ماذا يالنع ىؤالء المستكبركف على اهلل؟ أبعيده ىذا؟ ال كاهللن كاهلل إنو ليس 
ببعيد كأسأؿ اهلل العفو كالعافية كلكن ما أقرب أف تستيقظوا في يوـو من األياـ كإذا بهذا المعين 

 ا اهلل عز كجل بو على الرغم من  ثامنا كأخطاءنا قد أصب  غوران.الذم يكرمن

( ]الملك هلل   [.َّ)قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف أىٍصبى ى مىاؤيكيٍم غىٍوران فىمىن يىٍأتًيكيم ًبمىاء م ًعينو

سلوا المعرضين عن كتاب اهللن سلوا المستهزئين بدين اهللن سلوا الذين جعلوا من أنفسهم 
لما يسمونو الطبيعة ماذا تالنعوف؟ من أين تأتوف بالماء الذم ترككف بو ظمأكم؟ من  كعقولهم عبيدان 

 أين تأتوف بالطعاـ الذم تسكتوف بو جوعتكم. اإلنساف ضعيف.

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًعيفان( ]النساء هلل 

كأشنع شيءو في حياة ىذا اإلنساف الضعيف أف  يركبو االستكبارن على الرغم من ضعفو 
 نسى ذلون ينسى عبوديتو هلل سبحانو كتعالى ثم إنو يستكبر على اهلل كيفعل ما تدعوه إليو رعونتو.ي

ىذه الحقيقة أيها اإلخوة ينبغي أف نتمثلها. سائلوا أنفسكم إلى ما سيؤكؿ أمرنا إذا استمرت 
ؿ بنا ىذه الحاؿ. دخل الخريف كىاىو ذا يهب ليمضي كىا ىي ذم رياح الشتاء تقبل كال نزا

 نتقلب في الاليف الماضي.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌٙوط ٚاٌّوط؛ ٍججٗ ٚػالعٗ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

سك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
يها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أ

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف الشأف بنا أننا جميعان نتجو بين الحين كااخر لنستطلع  خر أنباء العالم اإلسبلمي بل  خر أنباء 
 العالم كلو فما الذم نسمعو كنحن نتنقل بين المالادر السمعية كالبالرية ألخبار العالم ىذه؟

ال نطلع إال على أنباء القتل كاالنفجارات كأخبار السلب النهب كالعدكاف  –ا تعلموف كم  –إننا 
على الحقوؽ كاغتالاب األكطاف كالممتلكات كالخط  الكائدة الرامية إلى اإليقاع بين األشقاء. 

 أعتقد أننا ال نكاد نطلع على شيء غيًر ىذا من أنباء العالم عندما نحاكؿ أف نتبين ذلك.

أف أبطاؿ ىذه الفتن كىذه الخط  المختلفةن ىؤالء الذين ينفخوف  –يا عباد اهلل  –حقان كالعجيب 
في نيراف الفتن كالقتاؿ كاالنفجارات كنحوىا كلهم يدعي أنو يمارس من خبلؿ عملو العدؿى 

كاالنضباط بالحعن كلهم ينعتوف أنفسهم باتباع العدؿ كليس فيهم من يزعم أك يعترؼ بأنو إنما 
 تجاكز العدؿ إلى الظلمن ىذه ظاىرة كلنا نتبينها كنعلمها.يبغي كي

إنكم لتعلموف أف نسبة عشرة بالمئة من سكاف العالم يسعوف جاىدين إلى أف يتحكموا ببقية 
سكانون يسعوف جاىدين إلى أف يجعلوا من بقية الناس جنودان لتحقيع مآربهم كلتنفيذ خططهمن 

عالم أسواقان استهبلكية لمنتجاتهمن كصدؽ اهلل عز كجل يحاكلوف جاىدين أف يجعلوا من ببلد ال
 القائل في محكم تبيانوهلل

 [.ُْ)ظىهىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الن اًس( ]الرـك هلل 
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لهذا الهرج كالمرج الذم يسود العالم كالذم ال تكاد تعود بو أخبار  –يا عباد اهلل  –فما السبب 
 ألجهزة المرئية كالمسموعة بغيره؟ا

السر في ذلك أف اإلنساف في كينونتو األصلية عندما يكوف متحرران من المبادئ كالقيمن ىذا 
اإلنساف أضرل كحشو في العالم كلون ال من حيث قوتو التي يسخرىا لمآربو بل من حيث قواه 

التي يحاكؿ أف يهيمن بها على  الفكرية التي يسخرىا البتداع الوسائل كالختراع السبل ألفكاره
ااخرينن كأنتم تعلموف أف كحوش الغابات تتمتع بقوتها الذاتية كلكنها ال تتمتع بما يتمتع بو 
 اإلنساف من مدراؾ يسخرىا الختراع مزيدو من القول كمزيدو من كسائل الهيمنة على ااخرين.

ين الحع يلجمو عندئذو تستيقظ كلذا فلف اإلنساف أيان كاف ال ياللحو إال لجاـ محكم من الد
اإلنسانية بين جوانحو كعندئذو يتحوؿ ىذا المخلوؽ من كحشو شرس إنساف يتمتع بكل ما نعرفو 

 من معاني اإلنسانية.

الدين الحع ىو اللجاـ الوحيد الذم يالل  حاؿ اإلنساف كيخضعو للعدالة الحقيقية. ذلك ألف 
اف على ىويتون يقف أماـ مر ة ذاتو فيبالٍّريهي الدين الدين الحع إنما يعني أكالن أف يتعرؼ اإلنس

بهويتو عبدان مملوكان ضعيفان هلل عز كجلن يبالٍّريهي الدين بعد ذلك بألوىية اهلل عز كجل لو كرقابتو 
الدائمة لون يبالٍّريهي الدين بأف مآلو على اهلل كبأف كقوفو ال يمكن إال أف يكوف بين يدم اهلل كمن ثم 

هلل عز كجل كيرمع بطرفو إلى السماء ليتلقى موازين العدؿ من اهللن كال يخترع ىذه يتطامن لقرار ا
 الموازين انطبلقان من مالالحو الذاتية المختلفةن كصدؽ اهلل القائلهلل

الى تيٍخًسريكا اٍلًميزىافى( )كىالس مىاء رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى. أىال  تىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف. كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كى 
 [.ٗ-ٕ]الرحمن هلل 

الميزاف الذم يعنيو بياف اهلل سبحانو كتعالى إنما ىو العدؿ. كالفرؽ بين العدالة التي تهب  من 
علياء الربوبية أمانةن مستودىعىةن بين يدم اإلنساف كالعدالة الزائفة التي يدعيها اإلنساف كيخترعها 

كقوتو التي يتمتع بها أف العدالة التي تنزؿ من علياء الربوبية ال تفرؽ  انطبلقان من رعوناتو كرغائبو
بين الناس ألم موجبو من الموجباتن عدالة اهلل عز كجل ال تفرؽ بين األدياف كالمذاىبن عدالة 
اهلل عز كجل ال يمكن أف تفرؽ بين قوم كضعيفن ال تفرؽ بين عربي كأعجمين عدالة اهلل سبحانو 

 تسامى على ىذه االعتبارات كلها.كتعالى ميزاف ي
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أما اإلنساف عندما يريد أف يستخرج موازين العدالة من كيانو فلف منطلع ىذا الميزاف إنما ىو قوتو 
أك ضعفون منطلع ىذا الميزاف مالالحون منطلع ىذا الميزاف رعوناتون كما أعظم كأكض  الفرؽ بين 

 ىذا كذاؾ.

 ئلهللاسمعوا قرار اهلل عز كجل بل أمره القا

 [.ٖ)كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدة هلل 

( بغضكم ألعدائكم )عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا( كأنالفوىم  )الى يىٍجرًمىن كيٍم( ال يحملنكم )شىنىآفي قػىٍوـو
 ًللتػ ٍقوىل(.)ىيوى أىقٍػرىبي 

يا عباد اهلل إلى ىذه الحادثة التي تجسد العدالة الربانية التي كم ككم  –أيها اإلخوة  –كانظركا 
 نحن بحاجة إليها السيما في ىذا العالر.

ن مؤمنوف لكن إيمانهم ضعيف. سرقوا أسرة مكونة من عدد من األشخاص في عالر رسوؿ اهلل 
أمتعة باىظة الثمن من عند إنساف من أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليهمن كطاب لهم أف 

يلالقوا ىذه الجريمة بجارو يهودم يعيش بلالع ىذا اإلنساف الذم سرؽ متاعو. حبكوا التهمة 
ثم إف المسركؽ بحث كاتهم كأحكموىا أيما إحكاـ بوسائل يضيع الزمن ااف عن ذكرىا كبيانها. 

السارؽ الحقيقي  فيمن اتهم جاره اليهودم كاتهم أيضان السارؽ الحقيقي. كاستدعى رسوؿ اهلل 
فاستنكر كأظهر غضبو قائبلن يا رسوؿ اهلل أنتهم كنحن أىل بيت مسلم أال فلينظر ىذا المسركؽ 

التهمة حوؿ اليهودم الجار  جاره الذم بلالقو كليتبين دالئل الجريمة التي ارتكبها ىو. كحامت
أف يحكم عليو كأف يقاضيو بجريمة السرقة كإذا بعشر  كضاقت سبل التهمة عليو ككاد رسوؿ اهلل 

 يات من كتاب اهلل عز كجل تنزؿ دفاعان عن اليهودم البرمء كتجريمان للسارؽ المسلم الحقيقين 
 كاسمعوا بياف اهللهلل

ا أىرىاؾى الٌلوي كىالى تىكين لٍٍّلخىآئًًنينى خىاًليمان.  )ًإن ا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى  بًاٍلحىعٍّ لًتىٍحكيمى بػىٍينى الن اًس ًبمى
اًدٍؿ عىًن ال ًذينى يىٍختىانيوفى أىنفيسىهيٍم ًإف  اللٌ  ٍغًفًر الٌلوى ًإف  الٌلوى كىافى غىفيوران ر ًحيمان. كىالى تيجى وى الى ييًحبُّ كىاٍستػى

نان أىثًيمان. يىٍستىٍخفيوفى ًمنى الن اًس كىالى يىٍستىٍخفيوفى ًمنى الٌلًو كىىيوى مىعىهيٍم ًإٍذ يػيبػىيٍّتيوفى مىا الى يػىٍرضىى مىن كىافى خىو ا
نٍػيىا  هيٍم ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ ادىٍلتيٍم عىنػٍ اأىنتيٍم ىىػؤيالء جى ا يػىٍعمىليوفى ميًحيطان. ىى جىاًدؿي فىمىن يي ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىكىافى الٌلوي ًبمى

هيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىـ م ن يىكيوفي عىلىٍيًهٍم كىًكيبلن( ]النساء هلل   [.َُٗ-َُٓالٌلوى عىنػٍ
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 إلى أف نزؿ في  خر اايات العشر

ًإٍثمان مًُّبينان( ]النساء ًطيئىةن أىٍك ًإٍثمان ثيم  يػىٍرـً ًبًو بىرًيئان فػىقىًد اٍحتىمىلى بػيٍهتىانان كى  [.ُُِهلل  )كىمىن يىٍكًسٍب خى

تلك ىي عدالة اهللن كذلك ىو الفارؽ الكبير بين العدالة الربانية التي شر فػىنىا اهلل عز كجل بها منزلة 
من سماء كرمو كإحسانو كبين العدالة الزائفة التي تنبع من ىنا كىنا كىناؾ منطلقة من الرعونات 

سكاف ىذا العالمن منطلقة من  البشريةن منطلقة من مشاعر القوة التي يتمتع بها عشر بالمئة من
 الرغائب كالمالال  الشخالية الزائفة كالعابرة.

 ما العبرة التي ينبغي أف نقطفها يا عباد اهلل من ىذا الكبلـ الذم أقولو لكم؟

العبرة التي ما أظن أنها تخفى على أمٍّ منا ىي أف من أراد أف يحقع المجتمع الذم يعيش فيو 
أف ىذه العدالة ال يمكن أف تنبع إال في تربة الدين كال يمكن أف تيٍستػىٍنبىٍت بالعدالة الحقيقية فليعلم 

إال في تربة اإليماف باهللن إال في تربة مراقبة اهلل سبحانو كتعالىن فمن تالور أف بوسعو أف يقتطع 
العدالة عن مالدرىا الحقيقي أال كىو الدين الحع كتالور أنو يستطيع أف يحقع العدالة الحقيقية 

ن الناس دكف أف تكوف ىذه العدالة موصولة بجذكرىان دكف أف تكوف موصولة باإليماف باهللن بي
بالخوؼ من اهلل سبحانو كتعالى فقد أبعد النجعة كلن يقع إال على ىذه الالورة التي ذكرتها لكم 
من صور العدالة الزائفة ذات األلع الشكلي كالمضموف الذم ذكرتو لكمن قتل كقتاؿن تفجير 

فجاراتن تكفير ألسباب كأنواع شتىن تربه بحقوؽ الناسن خط  ترمي إلى اإليقاع بين كان
األشقاءن تلك ىي صورة العدالة عندما تػىٍنبىتُّ العدالة من رقابة اهلل عز كجل كعندما تكوف ىذه 

 العدالة نابعة من األرض كال تكوف نازلة من سماء اهلل عز كجل.

 كيم بقرار اهلل القائلهللكمرة أخرل أذكٍّري نفسي كأذكٍّري 

ريكا اٍلًميزىافى( )كىالس مىاء رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى. أىال  تىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف. كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى تيٍخسً 
 [.ٗ-ٕ]الرحمن هلل 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لي كلكم.
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 َبْ ػجٛك٠زٗ هلل ػي ٚعًو١ف ٠ّبهً اإلٔ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد 

قلت لكم باألمس في األسبوع الماضي إف اإلنساف إذا عرؼ نفسو عرؼ ربون يعرؼ نفسو متمتعان 
بالفاتو كثيرة متنوعة متعددة كلكنو ال يملك منها شيئانن ينفعله بها كال يفعل شيئان منهان كردت إليو 

كال حرية أك  ىذه الالفات دكف إرادة منو كال حكم كستودعو ىذه الالفات أيضان دكف إرادة منو
 حكم.

 إذان ىو جهاز استقباؿ يستقبل ىذه الالفات المختلفة.

كىل يتأت ى أف يوجىدى جهاز استقباؿ بدكف جهاز إرساؿ؟! من المرسل للالفات التي تتمتع بها من 
؟  علم كعقل كنطعو كإرادةو كعافيةو كسمعو كبالرو كحسٍّ

 اهلل عز كجل.إنها تأتي إليك من جهاز اإلرساؿ كجهاز اإلرساؿ مالدره 

عندما يعلم اإلنساف ىذه الحقيقة يدرؾ أنو عبد لمن ىو بيدهن لمن ىو بسلطانون كعندئذو البد أف 
 يالطبغ بالبغة العبودية هلل عز كجل.

ىذا ما قلتو لكم باألمسن كلكن تعالوا نتابع كيف يمارس اإلنساف عبوديتو كقد أيقن أنو عبده هلل 
 ستقبل من عند اهلل عز كجل ما يتمتع بو من صفات؟عز كجلن أيقن أنو جهاز استرساؿ ي

 كيف يمارس أحدنا عبوديتو هلل؟

 يمارسها بطريقتين اثنتين البد منهما؛ أكالىما الالبر كاألخرل الشكر.
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كالالبر ال يتحقع إال في المناخ المناسب لون كالمناخ المناسب للالبر ىو االبتبلءات كالمالائب 
يتلقى اإلنساف ابتبلءات متنوعة شتىن بدكف أف ييفاجىأى بمالائب ال المتنوعة الكثيرة. بدكف أف 

 معنى للالبر.

كأما مناخ الشكر فهو النعم كالمن  الكثيرة التي تفد إلى اإلنساف من جهاز اإلرساؿ من عند اهلل 
 سبحانو كتعالى. كىل يتأت ى لئلنساف أف يشكر اهلل عز كجل بدكف أف يتلقى نعمو.

مزيجان من المالائب كالنعمن مزيجان من اللذائذ كااالـن  –يا عباد اهلل  –يا كمن ىنا كانت الدن
 مزيجان من المن  كالمحن.

من أجل أف يؤدم اإلنساف الذم عرؼ ربو عبوديتو لهذا الخالع يالبر عند االبتبلءات كيشكر 
 الشكر الذم عر فىوي بياف اهلل عز كجل عند النعم كعند ااالء.

 لى أف يالبر اإلنساف كاهلل يقوؿ في محكم تبيانوهللكلكن كيف السبيل إ

ريؾى ًإال  بًالٌلًو( ]النحل هلل   [.ُِٕ)كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.  يا عجبانن يقوؿ لي اهلل )كىاٍصًبٍر( ثم يقوؿ في الوقت ذاتو )كىمىا صىبػٍ

اـ اهلل عز كجلن تضرع معنى ىذا الكبلـ إذا أردت أف تالبر التجئ إلى اهللن اعرض ضعفك أم
على أعتاب اهللن قل لو موالم ال حوؿ لي كال قوة إال بكن ابتليتني بالمالائب كااالـ كأنا ال أريد 
أف أعاليكن أنا أريد أف أصبر كلكن أنت الذم تيالىبػٍّريًنين ال سبيل إلى ذلك إال أف ترسل إلي  نعمة 

 ئد.التالبير حتى أصبر على الؤلكاءن حتى أصبر على الشدا

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.  ىذا معنى قولو عز كجلهلل )كىمىا صىبػٍ

 إم إذان فالتجئ إلى اهلل لكي ييالىبػٍّرىؾ.

 إلى قدكتنا كأسوتنا أال كىو رسوؿ اهلل. –يا عباد اهلل  –كانظركا 

 أكؿ عبد اعتز بعبوديتو هلل عز كجل. كاجهتو المالائبن كاجهتو الرزايا كااالـ.

 موذج من ىذه المالائب.كتعالوا أحدثكم عن ن

 توفي عمو أبو طالب كقد كاف سندان لو ككاف الذم يمنعو من أذل المشركين فالبر.
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كما ىي إال أشهر مر ٍت حتى توفيت زكجتو خديجة كقد كانت كزير صدؽ لون كقد كانت أنيسو في 
 الوحشة ككانت تقدـ لو العوف المادم كالمعنوم في طريع دعوتو إلى اهلل.

ماليبة األدىىن لم يعد يستطيع أف يحرؾ فمو بكلمة دعوةن استشاط أذل المشركين ثم جاءت ال
 لو كأحي  بو بعد كفاة عمو أبي طالب.

كالماليبة الرابعة أنو أراد أف يتجو إلى الطائف لعلو يجد ىنالك من يسمع كبلمون لعلو يجد من 
 و كما تعلموف.يتسع صدره لحديثو كدعوتو كلكن الطائف خيبت  مالون ردتو على أعقاب

 فكيف مارس عبوديتو هلل من خبلؿ ىذه المالائب؟ ىا ىي ذم المالائب تترل كاجهها محمد 

مارسها عن طريع كثرة االلتجاء إلى اهللن كثرة التضرع إلى اهللن معلنان أنو عاجز إف لم يعنو اهلل عز 
 كجل على الالبرن معلنان أنو ال يملك حوالن كال قوة.

يكن يشكو شكول ضجرن لم يكن يشكو شكول احتجاج على اهللن الن  كاف يشكون كلكنو لم
معاذ اهللن إنما كاف يػيعىبػٍّري بشكواه عن عجزهن عن فاقتون عن ذؿ عبوديتو هلل عز كجل. انظركا إلى  

 كبلمو كقد مرت بو ىذه المالائب األربعهلل

ن أنت رب )اللهم إليك أشكو ضعف قوتي كقلة حيلتي كىواني على الناسن أنت رب العباد
 المستضعفينن أنت ربي( إلى أف قاؿ بعد ذلكهلل )إف لم بك علي  غضبه فبل أبالي(.

تعبيران عن احتجاج كلكنها كانت إظهاران لعبوديتو هلل سبحانو كتعالى كإظهاران  إذان لم تكن شكواه 
 لفاقتو كعجزه.

عندما تنوشنا  د كقد جعل اهلل عز كجل من مالطفاه أسوة لنان قدكةن فلنقتدم بحبيبنا محم
المالائب كتطوؼ بنا الرزايان فلنجد سبيبلن إلى الالبر التجئوا إلى اهللن اطرقوا باب اهلل تجدكف أف 

 اهلل عز كجل ينجدنا بنعمة الالبر.

كلكن األمر األىم من ىذا سنة من سنن اهلل ألـز اهلل عز كجل بها ذاتو العليةن كلما عانى اإلنساف 
عبوديتو هلل موضع التنفيذن كلما عانى من شدة في حياتو أك ماليبةو طافت المؤمن باهلل الذم كضع 

بو فواجهها بالالبرن كاجهها بالتجمل البد أف يكرمو اهلل إلى جانب العسر باليسرن كانظركا في ىذا 
 إلى قولو سبحانو كىو يخاطب رسولوهلل
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 [.ٔ-ٓلشرح هلل )فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران. ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران( ]ا

 لم يقل إف بعد العسر يسران الن قاؿهلل

 )ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران(.

 إلى جانب العسر ستجد اليسرن لكن ىذا لمن؟

لمن اتجو إلى اهلل عز كجلن لمن فر  إلى المالائب التي تنوشو إلى باب اهلل سبحانو كتعالىن يعلن 
 اإلنساف في ىذه الحياةن ألم يقلهلل عن ضراعتو كيعلن عن مسكنتو كذلون كتلك ىي كظيفة

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف( ]الذاريات هلل 

كالعبادة سلوؾن كالعبادة التي ىي سلوؾ ال تتحقع إال بعد أف يالطبغ اإلنساف بذؿ العبودية هلل 
 سبحانو كتعالى.

سيرتو كىو رئيس دكلة كىو إماـ  كانت ىذه الحالة ىي دأب رسوؿ اهلل. كلو أنكم درستم
المسلمين كىو أفضل األنبياء عند اهلل كىو حبيب اهلل عز كجل كىو ذاؾ الذم قاؿ اهلل لو )فىًلن كى 

إال كىو متالاغر متذلل على أعتاب  [ كمع ذلك فلم يكن يػيرىل رسوؿ اهلل ْٖبًأىٍعييًننىا( ]الطور هلل 
إال كىو ملتالع باب اهلل يستنجد فضلون يستنػزؿ رحمتون يستنػزؿ  اهللن لم يكن يػيرىل رسوؿ اهلل 

 قدرتو كىو رئيس دكلةن كىو إماـ المسلمين يا عباد اهلل.

ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها كأف نتبينها. مالائب المسلمين اليـو كثيرة كإنكم لتعلمونها كالزمن 
 ال يتسع لعدىا كال لحالرىا.

 من ىذه المالائب؟ كلكن ما الذم ينجي المسلمين

دىٍعكيٍم من الوسائل كاألسباب الماديةن ىذا شيء أمر اهلل بلعداده لكن ال خير فيو إذا اعتمد 
 اإلنساف عليو كحده.

ما السبيل الذم بو نتخله من مالائبنا المختلفة المتنوعة؟ االلتجاء إلى اهللن الوقوؼ على باب 
 اهللن االنكسار كالتذلل على أعتاب اهلل.



  

 ~639 ~ 
 

بد ال تملك من أمر نفسك شيئانن إذان ينبغي أف تعيش حياتك عيشة العبيدن ما ينبغي أف أنت ع
 يشمخر منك الرأس عاليان كأنت ال تملك من أمر نفسك شيئان.

 بماذا تشمخر؟ بفكر صائبو تتمتع بو! غدان يسلب اهلل ىذا الفكر منك.

 بذاكرة تتمتع بها! غدان تستيقظ من رقادؾ كقد نسيت كل شيء.

العافية التي تتضرج في كيانك كتػيٍزىىى بها عندما تقف أماـ مر ة ذاتك! غدان يسلبك اهلل ىذه ب
 العافية.

 من أنت حتى تقوؿ إني أملك شيئان منها؟

جهاز استقباؿ تتحرؾ صوره شتى عليك فسل من الذم يرسل ذلك كلون  –كما قلت   –إذان أنت 
 ىو اهلل.

مان االلتجاء إلى اهللن االنكسار على أعتاب اهلل سبحانو إذان ينبغي أف يكوف شأنكن دأبكن دائ
 كتعالىن كانظركا كيف تجدكف مالادؽ قوؿ اهلل عندئذوهلل

 )ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران(.

 الن ىما جملتاف متكررتاف لم أجد مثلهما في كتاب اهلل

 )فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران. ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران(

؟ لمن كاف مبلزمان باب اهللن لمن كاف مالطبغان بذؿ العبودية هللن لمن كاف دأبو أف يتالور لكن لمن
الساعة التي يتمدد فيها على فراش الموت كيستقبل ملك الموت لينقلو إلى الحياة البرزخية 

 األخرل.

ا الكبلـ أيها اإلخوةهلل ما دمت أتحدث عن االلتجاء كفن االلتجاء كثمرة االلتجاء فدعنا نكتفي بهذ
 النظرم لنوفر بقية الوقت لعملية االلتجاء إلى اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.

 

 مكيدة للالائمين في رمضاف
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الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كيف أقبل   -شهر النفحات القدسية  -أرأيتم كيف أقبل ىذا الشهر المبارؾن شهر الرحمة اإللهية 
كظهرت في  إلى عباد اهلل عز كجل مالحوبان بألطافو العظيمةن أرأيتم كيف اختفى الحركر البلىب

 مكاف ذلك النسمات المنعشة في ليلو كنهار. ذلك ىو نموذج لرحمة اهلل عز كجل كلطفو.

لقد توقع المتوقعوف كخاؼ كثير من الناس من أف تػيٍقًبلى كاجبات ىذا الشهر إلى عباد اهلل ممزكجة 
غلبت بشدة ىذا الجو البلىب كلكنهم أخطأكا إذ لم يعلموا سنن رب العالمين عز كجل. لقد ت

 األلطاؼ اإللهية على التوقعات الجوية كعلى أرصادىا.

نشكر ىذا اإللو الخالع اللطيف العليم الشكر البلئع بذؿ عبوديتنا لون  –يا عباد اهلل  –فتعالوا 
 الشكر البلئع برحمتو الغامرة كبلطفو الذم ال حد  لو.

نالو المقبلوف إلى اهلل عز كجل في عباد اهلل إنكمهلل سمعتم الكثير الكثير عن األجر العظيم الذم ي
ىذا الشهرن يؤدكف كاجباتو كيتحلوف بآدابون كال أريد أف أعيد ىذا الذم عرفتموه كسمعتموه مراران 

 كتكرارانن لكنني أريد أف الفت أنظاركم إلى حقيقة ىي من األىمية بمكاف.

لو كالمالطبغين بآدابو فلف إنو بمقدار ما يعظم أجر المقبلين على اهلل في ىذا الشهر كالذاكرين 
التائهين عن ىذا الشهر كالمعرضين عن كاجباتو ك دابو يتعرضوف لسخ  كبير قد ال يتوقعو أحده 

 من الناس.

كىكذا فلف معالم الرحمة اإللهية التي تمر بنا خبلؿ ىذا العاـ لها كجهاف اثنافهلل كجو من األجر 
ككجو  خر من السخ  اإللهي القاتم يتعرض لو  العظيم ينالو المقبلوف إلى اهلل في ىذه المعالمن

 المستًخفُّوف بهذه المعالم كالتائهوف عنها.

 أال فلتعلموا ىذه الحقيقة يا عباد اهلل.
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إذا علمتم ذلك فلتعلموا أف ىنالك مكيدة تحاؾ لهذه األمة كلعباد اهلل الالالحين خبلؿ أحد 
طين اإلنس كالجن على تحضيرىا عشر شهران من العاـن يعكف أصحاب ىذه المكيدة من شيا

كحبكها من أجل أف تيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الشهرن في شهر رمضاف المبارؾ. أال فاحذركا 
أحد عشر  –كما قلت لكم   –على أنفسكم من ىذه المكيدة الرعناء التي يعكف على تحضيرىا 
 عز كجل منو كيػيغىي بيوا من شهر شهران من العاـ لتيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الشهر فيتقطع عباد اهلل
 رمضاف ككاجباتو ك دابو كمن ثم ليتعرضوا للسخ  الذم حدثتكم عنو.

خبلؿ العاـ من أجل صبها في ىذا  –كما قلت لكم   –إنها مكيدة المسلسبلت التي تيالىاغي 
ها الشهرن من أجل جعلها حجابان يحجب العبد المسلم في ىذا الشهر عن اهلل عز كجلن ينشغل ب

كيعرض بها عن اهلل سبحانو كتعالى كىكذا يبوء بسخ و كبير من اهلل بدالن من أف يناؿ األجر العظيم 
 بسبب ذكره هلل كإقبالو على اهلل عز كجل.

ـي  ـي من رحماتو بسبب المعاصي كإنما ييٍحرى عباد اهللهلل إف اإلنساف ال ينأل عن اهلل عز كجل كال ييٍحرى
ض لسخ  اهلل عندما يغيب عن ذكر اهلل عز كجل كعندما تلهيو من ألطاؼ اهلل عز كجل كيتعر 

مشاغل الدنيا كأىواؤىا عن ذكره هلل عز كجلن كتلك ىي المكيدة التي أحدثكم عنهان أال فاسمعوا 
 ما يقولو اهلل عز كجلهلل

 [.ُِْأىٍعمىى( ]طو هلل  )كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًلف  لىوي مىًعيشىةن ضىنكان كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم(. لم يقل من تورط في المعاصين كل بني  دـ خطاء كاهلل يتوب على من 
تاب كلكن المعرض عن ذكر اهلل عز كجل بعيد عن رحمة اهللن محكـو عليو باالحتجاب عن 

 ألطاؼ اهلل.

ضىنكان كىنىٍحشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبٍّ ًلمى حىشىٍرتىًني )كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًلف  لىوي مىًعيشىةن 
-ُِْأىٍعمىى كىقىٍد كينتي بىاًليران. قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى  يىاتػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تينسىى( ]طو هلل 

ُِٔ.] 

يػىن كيم ذكرى اهلل عز كجلن ال تػيٍنًسيػىن كيم ال تػيٍنسً  -كأقولها بالراحة  –ال تػيٍنًسيػىن كيم المسلسبلت 
اإلقباؿى على رحمات اهلل عز كجل التي تبلحقكم في ىذا الشهر فتتحوؿ رحماتو في حقكم إلى 

 سخ ن أقولها كأنا أعلم ما أقوؿ لكم يا عباد اهلل.
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 قاطعوا في ىذا الشهر المبارؾ ىذه الملهيات كلها كأنتم بذلك تحكموف بفشلها.

 يجعل ىذه المسلسبلت تنج  كما يقولوف؟ إقبالكم ىو سر نجاحها يا عباد اهلل. ما الذم

بأف في ىذه المسلسبلت ما توضعت فها أكبئة كأمراض خبيثة ستسرم عما  –كإني أخبركم  –أال 
قريب إلى جسـو أصحاب ىذه المسلسبلتن منتجيهان مخرجيهان ممثليهان فلياكم كإياىا. ابتعدكا 

 عدكاىا يا عباد اهللن كأنا أقوؿ كأعلم ما أقوؿ.عنها ال تاليبنكم 

لقد علمت أف في ىذه المسلسبلت ما يستنزؿ غضب اهلل كسخطو بل مقتو كعذابون كلقد علمت 
أف ىذه المسلسبلت قد توضعت فيها جراثيم أكبئة كأمراض خبيثة ستسرم عما قريب إلى جسـو 

 تاليبنكم عدكاىا يا عباد اهلل.أصحابها. ابتعدكا عنهان أنا ناص ن ابتعدكا عنها ال 

لسنا ممن يعرضوف عن  –كهلل الحمد  –ن كلكنا عباد اهللهلل نحن خطاؤكف كىكذا قاؿ رسوؿ اهلل 
 التوبةن قد نكوف خطائين كلكنا في الوقت نفسو توابوف بحمد اهلل.

لتي ىي فلذا كاف الضعف قد حملنا على أف تزؿ بنا القدـ بين الحين كااخر فلنداك ىذه الحالة ا
نتيجة ضعف كصفو اهلل عز كجل بنا فلنداك ذلك بالتوبةن فلنداك ذلك بالخضوع كااللتجاء إلى اهلل 

 سبحانو كتعالى. اهلل عز جل يغفر الذنوبن كمن ذا الذم يغفر الذنوب إال اهلل سبحانو كتعالى.

ًميعان ًإن وي  )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمر هلل 

كلكن يغفر الذنوب جميعان لمن أقبل إلى اهللن لمن التفت إلى اهلل سبحانو كتعالىن كىذا الشهر 
ة كالمارقين كالمرتكبين للكبائر المختلفة مثابة التفاتة إلى اهللن ىذا الشهر دعوة من اهلل للعالا

يقوؿ لهم اهللهلل أال أقبلوا إلي أصف  عنكمن أال أقبلوا إلي أغفر لكم ذنوبكمن أال أقبلوا إلي أيبػىيٍّض 
 الالحائف السود من أعمالكم.

فما المطلوب منا؟ المطلوب منا أال نغفل عن ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كمعنى عدـ غفلتنا عن 
أف يقودنا ذكره إلى التوبة أك أف يقودنا ذكره إلى االلتجاء إلى اهلل كالتضرع على أعتاب  ذكر اهلل
 اهلل.
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سألني شاب منذ حين قاؿ ليهلل أنا ال أحب أف أعالي اهلل لكنني ضعيف كشهواتي عارمة تتغلب 
ن أتوب إلى اهلل ثم إنني أعود إلى المعاليةن ماذا أصنع؟ كأخذ يتضرع كيتوسلن قلت لوهلل  علي 

أرأيت إلى ىذا الموقف الذم تقفون قف ىذا الموقف ذاتو لكن ال أمامي كال أماـ عبدو مثلي كلكن 
أماـ ربكن موالؾ كخالقكن ىذه الشكول تقدـ بها إلى من فطرؾن إلى من ابتبلؾ بهذه الشهوات 

رب كاألىواءن قل لوهلل موالم ال أحب أف أعاليك كلكنني مندفع بالشهوات التي ابتليتني بها فيا 
 ال حوؿ لي كال قوة إال بعونكن حررني يا ربي من ىذه الشهوات كاألىواء.

أى إلى اهلل كىو عاصو كىو مسرؼ على نفسون أم ذكر اهلل سبحانو كتعالى كالتجأ كثابر على  التجى
ذلكن أجابو اهلل لبيكن انتشلو من أىوائون انتشلو من شهواتون انتشلو من سوء حالو كأصب  

 ؤلأل قلبو طافحان بتجليات الرحمات اإللهية.اإلنساف الذم يت

 كلنا ذاؾ الرجل يا عباد اهلل.

شهر رمضاف ىو الفرصة التي يفت  اهلل عز كجل فيها األبواب للعالاةن للمارقينن لمرتكبي الكبائر 
لكن ال للمستكبرينن ال للمعاندينن ال للذين يعكفوف طواؿ العاـ على الكيد لدين اهللن على 

كتاب اهللن ال. ىؤالء أعلن البياف اإللهي في قر نو أنهم مطركدكف من رحمة اهلل االستهزاء ب
 سبحانو كتعالىهلل

هىا الى تػيفىت  ي لىهيٍم أىبٍػوىابي الس مىاء كىالى يىٍدخيليوفى ا بيوٍا بًآيىاتًنىا كىاٍستىٍكبػىريكٍا عىنػٍ ن ةى حىت ى يىًلجى )ًإف  ال ًذينى كىذ  ٍلجى
ًلكى نىٍجًزم اٍلميٍجرًًمينى( ]األعراؼ هلل  اٍلجىمىلي ًفي سىمٍّ   [.َْاٍلًخيىاًط كىكىذى

 كأنا يكوف ذلك.

ىذه ناليحة أزجيها أكالن لنفسي ثم إنني أقدمها تقديم المحب إلخوانيهلل قاطعوا ما يشغلكم عن 
اهلل في ىذا الشهرن قاطعوا المسلسبلت التي تيالاغ خبلؿ العاـ لكي تبعد المسلمين في ىذا 

 اهلل سبحانو كتعالى. الشهر عن

كأنا أقوؿهلل إف ىؤالء الذين يوغلوف في ىذه األعماؿ التي يحاربوف بها اهلل قبل أف يحاربوا بها دين 
اهلل عز كجلن إنها نذيره لعقاب شديدن إنها نذير لسخ و رباني أسأؿ اهلل أف يبعده عن ىذه البلدة 

ة أف اهلل أقاـ فيها من يكونوف حراسان لدين المباركةن نعم ىي بلدة مباركةن كمعنى أنها بلدة مبارك
 اهللن من يكونوف حراسان لشريعة اهلل عز كجل.
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بلدتنا لن تقبل مسلسبلت تحارب دين اهلل كأنا أعلم ذلك يا عباد اهلل كلكن الفضائيات الكثيرة 
 من حولكم ترسل ما تزاؿ سمومها فكيف السبيل؟ السبيل أف تحالنوا أنفسكم.

جراثيم ألمراض كأكبئة خبيثة ستسرم  –كأنا أعني ما أقوؿ  –ضعت فيها ىنالك مسلسبلت تو 
عما قريب إلى جسـو أصحابها فلياكم كإياىان ال تعرضوا أنفسكم لعدكاىا. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 ١ٌٍخ اٌمله ١ٍٚبٍخ اإلٔفبق ٚاٌيوبح

 

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الع
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 اهللىما أمراف اثناف ينبغي أف أذكر نفسي كأذكركم جميعان بهم

أما األمر فهو ما تعلموف من أننا نعيش أفضل أياـ ىذا الشهرن تلك األياـ كالليالي التي أكد 
أف فيها ليلة ىي خير من ألف شهر كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىن كلعلكم تعلموف أك  المالطفى 

واحد أنو قاؿهلل )التمسوا ليلة القدر في ليالي ال سمعتم أف اإلماـ أحمد ركل عن رسوؿ اهلل 
كالعشرين كثالث كعشرين كخامس كعشرين كسابع كعشرين كتاسع كعشرين من ىذا الشهر 

 المبارؾ(.

كىذا يعني أف ليلة القدر ليست محالورة كما يتوىم كثير من الناس في ليلة السابع كالعشرين من 
 ىذا الشهر المبارؾ.

 –الشيء الذم أريد أف الفت نظركم إليو ىو أف في الناس من يتسلوف بالجدؿ حوؿ ىذه الليلة 
تنظر إلى أحدىم كقد ألقى بدالن من أف ينتهزكا الفرصة التي دعا إليها رسوؿ اهلل  –ليلة القدر 

القدر في جلستو ركبة على أخرل كراح يناقش قائبلنهلل كيف تكوف ىنالك ليلة بحد ذاتها ىي ليلة 
كىي خير من ألف شهر في حين أف الليالي كاألياـ تتوازعي الكرةى األرضية في تبادؿ مستمر؟ ىكذا 

يقوؿ كىو يظن أنو بهذا الكبلـ قد نسف بياف اهلل عز كجل كزلزؿ عقائد المؤمنين في قلوبهم 
التي ينبغي أال أف ىذه جهالة طام ة كينبغي أف ألفت النظر إلى البديهة  –أيها اإلخوة  –كالواقع 

 تغيب عن باؿ أم عاقل فضبلن عن عالم.
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إف فضيلة ليلة القدر ال تكمن في جوىر الزماف نهائيان فاألزمنة كلها في جوىرىا كاحدةن األزمنة 
التي تتمثل في حركة الفلك ال فرؽ بين زماف كزماف فيها ق  كإنما تكمن أىمية ىذه الليلة أك 

 سبحانو كتعالى على عباده فيها بالرحمة كالالف  كالمغفرة فضيلة ىذه الليلة في تجليات اهلل
كاستجابة الدعاءن يتجلى اهلل عز كجل فيها على عباده جميعان الطائعين كالعاصين كلهم بشرط 
كاحد ىو أف يلتفت اإلنساف إلى اهلل في ىذه الليلة كأف يػيٍقًبلى إليو كما يػيٍقًبلي اهلل سبحانو كتعالى 

   كالمغفرة كاستجابة الدعاء.إليو بالرحمة كالالف

إذان فسر ليلة القدر ليس كامنان في زمنو معين حتى يرد ىذا اإلشكاؿ كإنما السر كامن في الرحمة 
 اإللهية المتنزلة من السماء.

فلو فرضنا أف ليلة القدر تكمن في الليلة الحادية كالعشرين من ىذا الشهر فلف اهلل يتجلى على 
ة كالعشرين ىنا كيتجلى على عباده في الليلة الحادية كالعشرين في أمريكا عباده في الليلة الحادي

كيتجلى على عباده في الليلة الحادية كالعشرين في أكركبا كىكذا. فهذا ىو األمر األكؿ الذم 
ينبغي أف نتبينو. كلو أف اإلنساف كقف أماـ ىويتون كقف أماـ مر ة ذاتو كتذكر أنو عبد مملوؾ هلل 

 سخر ببياف يؤكده اهلل عز كجل كأفرد لذلك سورة برأسهاهلل عز كجل لما

ره مٍٍّن أىٍلًف شى  يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى لىةي اٍلقىٍدًر. لىيػٍ لىًة اٍلقىٍدًر. كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ -ٍُهرو( ]القدر هلل )ًإن ا أىنزىٍلنىاهي ًفي لىيػٍ
ّ.] 

لكنو العتو كاالستكبار على اهلل عز كجل يجعل أحدىم يجلس ليزجي الوقت كليتسلى بالجدؿ 
بدالن من أف يعود فيدرس كيتعلم ما قد بيػ نىوي اهلل عز كجل لنا في محكم تبيانو كما قد ذكره لنا 

 في أحاديثو. رسوؿ اهلل 

على الموسرين كاألغنياء الذين  كأما األمر الثاني فهو ما ينبغي أف أعود فأذكركم بو مرة أخرل.
متعهم اهلل بالمزيد كالمزيد من الماؿ أف يعلموا أنهم ال يملكوف شيئان من ىذا الماؿ الذم كضعو 

 اهلل عز كجل تحت أيديهمن عليهم أف يعلموا الحقيقة التالية يا عباد اهلل.

 س األغنياء قسماف اثناف.ىذا الماؿ الذم كضعو اهلل عز كجل كثيران كفيران تحت يد فبلفو من النا

أما القسم األكؿ منو فأعطاه اهلل عز كجل إياه ليمتع بو نفسو كأىلو كأسرتو كذكيو كليحقع بواسطة 
 ذلك لنفسو كألسرتو المعيشة كالحياة الرخية.
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كأما القسم الثاني فهو كديعةن كاسمعوا ما أقوؿ لكم يا عباد اهللهلل كديعة استودعو اهلل سبحانو 
و ألناس  خرينن ائتمنو على ىذا الماؿ ليؤديو إليهمن من ىم الذين استودع اهلل ىذا كتعالى لدي

الماؿ عنده لالالحهم؟ إنهم من ييسىم ٍوفى الفقراء كأنا أقوؿ من ييسىم ٍوفى الفقراء كال أقوؿ الفقراء ألف 
لوا ىذا األغنياء الذين نسوا ىذه العهدة التي كضعها اهلل عز كجل بين أيديهم ىم الذين جع

الالنف الثاني ييسىم ٍوفى فقراءن كلو أنهم أعادكا الحع إلى أصحابو إذان لرأينا أف الجميع يعيشوف في 
 ظل الرخاء كالكفاية.

أرأيتم إلى رجل نزؿ ضيفان عند ثرمٍّ كبير كلما أراد الضيف أف يرحل أعطاه بػيٍلغىةن كبيرة من الماؿ 
ذىبت إلى بلدؾ لفبلف كفبلفو كفبلفن إنها كديعة  قاؿ ىذا لك كىذا القسم الثاني تعطيو إذا

أيحىمٍّليكى االئتماف بها كإعطاءىا ألصحابها. كذلكم ىؤالء األغنياء الموسركف الذين يخيل إليهم 
أنهم يملكوف الماؿ ال يملكوف شيئانن قسم منو متعهم اهلل عز كجل بو متعةن ألنفسهم كذكيهم 

بل ًكًون ألصحابو كىم من ييسىم ٍوف الفقراء. أال فليعلم ىؤالء كقسم استودعو اهلل عز كجل لديهم ًلمي 
الموسركف أال كلييذىك ريكا إف لم يكونوا يتذكركف أف مزارعهم التي يتقلبوف فيها لهؤالء الفقراء شركة 
فيهان ليعلموا أف بيوتهم التي يتمتعوف فيها للفقراء شركة في ىذه البيوت التي يسكنوف فيهان ال 

لسيارة بل السيارات التي تجثم في كل مساء حوؿ الدار ليعلموا أف لهؤالء الفقراء شركة أقوؿ ا
 حقيقية فيها.

كيفن قد يقوؿ قائلهلل كىل في سيارة يملكها صاحبها الستعمالو الشخالي زكاة؟ كىل على الدار 
عة كالتي التي أسكنها زكاة؟ نعم ال زكاة فيها كلكن اسمعهلل إف المبليين التي اشتريت بها المزر 

اشتريت بها الدار الفارىة كالتي اشتريت بها السيارات الفارىة المتنوعة ىذه المبليين التي اشتريت 
بها ىذا كلو إنما ىو صنفاف اثناف كما قلت لكم؛ صنف متعك اهلل عز كجل بو لتعود بو رخاءن إلى 

كنالف في المئة من نفسك كإلى أسرتك كصنف ائتمنك اهلل عليو ىو النسبة التي تعرفوف اثنين 
ىذه المبليين الكثيرة كلكنك لم تعد بهذه النسبة إلى أربابهان لم تيسىلٍٍّم الوديعة إلى أصحابها 

 فأصب  كل شيءو تشتريو بهذا الماؿ شركة بينك كبين ىؤالء الفقراء.

فقراء ثم أراد أف الفقهاء اتفقوا على أف اإلنساف الذم تعل عى بمالو حعٌّ لل –يا عباد اهلل  –كلتعلموا 
أف يبيعو قبل أف يعطي ألصحاب الحع حقهم ال يال  البيع في ىذا الجزء الذم ال يملكون البيع 
ال يال  في ىذا الجزء الذم ال يتمتع بون حقيقة ينبغي أف تعلموىان قانوف بل قاعدة فقهية ال 
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)إف اهلل جعل في أمواؿ القائلهلل  إشكاؿ فيها كال ريبن كلقد ذك ٍرتيكيٍم من قبل بحديث رسوؿ اهلل 
ًهديكا فعركا أك جاعوا إنما يكوف ذلك بما  األغنياء بالقدر الذم يسع فقراءىم كإف الفقراء إذا جى

 يفعل أغنياؤىم كإف اهلل محاسبهم فمعاقبهم على ذلك عقابان كبيران(.

ا أثقلتهم قولوا لهؤالء الموسرين كما أظن أنهم يوجىدكف في أمثاؿ ىذه المجالس ألف أعباء الدني
عن التحرؾ كالمجيء إلى ىذه األماكن كأمثالها للرجوع إلى حقيقة العبودية القائمة في كياناتهم هلل 

 عز كجلن قولوا لهم الماؿ ليس مالكمن الماؿ ماؿ اهللن أال تقرؤكف القر فهلل

 [.ّّ)كى تيوىيم مٍّن م اًؿ الل ًو ال ًذم  تىاكيٍم( ]النور هلل 

هلل عز كجل كرمان منو كإحسانان متعك بجزء كبير منو كقاؿ عد بو إلى أىلك الماؿ ماؿ اهلل لكن ا
كنفسك كأسرتكن أما الجزء ااخر قاؿ لو ىذه كديعةن إنها كديعة أىًعٍد ىذه الوديعة إلى أصحابهان 
نحن نقوؿ ىؤالء فقراء كمساكينن من أين التالقت بهم ىذه التسمية؟ منا نحن لما حبسنا ىذه 

وبنا كصناديقنا كلم نعدىا إلى أصحابها نظرنا إليهم فوجدناىم أصبحوا فقراءن من الوديعة في جي
الذم جعلهم فقراء؟ نعم اهلل عز كجل ىو مسبب األسباب كلكني لما حبستي الوديعة عن 

 أصحابها كلما حبسها الثاني كالثالث كالرابع تحقع الفقر عند ىؤالء كغدان يأتي يـو الحساب.

أتمنى أف تستيقظ اإلنسانية بين جوان  ىؤالء الموسرين الذين كلما ازدادت عباد اهللهلل كم ككم 
نعمة اهلل عز كجل عليهم ازدادت قلوبهم قسوة. يا عجبان أتمنى لو أف إنسانيتهم تحركت 

فاستيقظت فساقتهم إلى بيوتو في ضواحي ىذه المدينة مدينتكم مدينة دمشعن دخلوا إلى ىذه 
غاكرن دخلوا إلى أماكن ىي بالقبور أشبو منها بالبيوتن نعم ىي الكهوؼن دخلوا إلى ىذه الم

بالقبور أشبو منها بالبيوت من الذم يسكنونها أناس من أمثالنا كأمثالكمن كال كاهلل إف في ىذه 
 البيوت ما ال يرضى كثير من الحيوانات أف يستقر فيها.

كنظركا إلى إخوةو لهم يموتوف  تمنيت لو أف ىؤالء الموسرين ساقتهم أقدامهم إلى ىذه األماكن
موتان متقطعانن لماذا؟ ألنهم حبسوا كدائعهم التي ىي ملك لهم بقرار من اهلل في جيوبهم 

 كصناديقهم.

يا ىذا كيف يتأتى لك أف ترقد الليل كأنت تنظر إلى ما جنتو يداؾ من ىذه الظاىرة؟ كيف يتأتى 
ىذا الذم رأتو عيناؾ إنما ىو نتيجة لك أف تضع اللقمة في يدؾ فتستسيغها كأنت تعلم أف 
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جريمتك أنت عندما حبست ىذه الوديعة في صندكقك كلم تعد بها إلى أصحابها؟ كيف يمكن أف 
يهنأ لك مقاـ؟ كيف يمكن أف يهنأ لك عيش عندما تعود من ىذه الرحلة بل من ىذه الطوفة التي 

مهم اهلل كمتعهم اهلل بالماؿ الوفير أحدثكم عنها؟ كلكنني أعلم كأنتم تعلموف أف ىؤالء الذين أكر 
الوفير ال يمكن أف يلتفتوا إلى ىؤالء الناس ألنهم ال يريدكف أف يعكركا متعتهمن ال يريدكف أف 

يعكركا صفو معيشتهم. إنهم إذا نظركا فوجدكا حاؿ ىؤالء الذين يعيشوف في الضنكن إذا نظركا 
من يكدركف صفو نعيمهم كلذلك فالحل أف فوجدكا حالهم ربما يتخيلوف أنهم يكدركف صفو حياته

 يطرحوا ىذا الواقع كراءىم ظهريان كأف ينسوا أك يتناسوا كجود ىؤالء الذين يموتوف موتان بطيئان.

كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف ىنالك إخوة لكم كاف دأبهم في ىذا الشهر أف يطوفوا في ىذه 
تعبير عنها بالبيوتات كلكن ىذا الذم فعلوه عاد األماكن كأف يتنقلوا ضمن ىذه البيوتات إف جاز ال

إليهم بنشوة ما مثلها نشوةن لم يعكر أبدان صفو نعيمهم بل أدخل في كيانهم نشوة ال يمكن 
لئلنساف أف يحققها بأم كسيلة من الوسائل المادية. دخلوا ىذه البيوتات كرأكا ىذا الوضع الذم 

ستطاع أف يخرجن ما استطاع أف يأتي بو كقذفو فيما كصفتو لكمن أخرج الواحد منهم من جيبو ما ا
بينهم كإذا البأساء قد تحولت إلى رخاء كإذا األسى الذم خيم على الوجوه قد تحوؿ إلى فرحة 

كإذا الالغار يرقالوف كإذا الكبار يفرحوف. استطعت بهذا العمل أف تدخل الفرحة في قلوب كئيبةن 
ن   ٍد لمثل ىذا؟ ما قيمة الماؿ إف حبستو في صندكقي أك ما قيمة الماؿ أيها اإلخوة إف لم ييجى

اكتنزتو ىنا كىنا كىناؾ في المالارؼ العالمية المختلفة كلم أعد بو إلى ىؤالء الذين استودع اهلل 
لدم  أموالهمن ما قيمة ذلك؟ غدان سأرحل. قولوا لهؤالءهلل إنها أياـ أك أشهر أك سنوات كغدان 

لوا منها إال ما طعمتمن إال ما ارتديتمن إال ما أكلتم كالباقي ماذا سترحل من ىذه الدنيا كلن تنا
تالنعوف بو؟ كاهلل إنو لن يكوف إال عبئان ثقيبلن أمامكم يـو القيامة كلن تجدكا من كراء ىذا الذم 
جمعتموه فلن تستفيدكا منو ال لطعاـ كال لشراب كال لكساء لن تجدكا من كراء ذلك إال نيرانان 

 تلتهب.

ل في ىذا المسجد ناسه من ىؤالء الناس يسمعوف كبلمي؟ ىل يمكن ألناس من ىؤالء ترل ى
الناس أف يبلغهم ىذا الذم أقوؿ؟ لعل ىذا الذم أقوؿ يرقع قلوبهم القاسيةن لعل ىذا الذم أقوؿ 

 يوقظ إنسانيتهم الغافلة.
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ىذا كأستغفر اهلل  ؿ قوليأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكرمنا بالتراحم حتى يكرمنا برحمتو. أقو 
 العظيم.
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 االػزظبَ ثؾجً هللا ٘ٛ اٌّؾٛه اٌغبمة ٌٛؽلح األِخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

كصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ال أعلم أف أمران كج هىوي القر في إلى الناس يتمتع بالقدسية كاألىمية التي تتمتع بها الدعوة إلى 
سبحانو الوحدة كإلى التضامن كإلى نبذ أسباب الفرقة كالشتاتن بل أنا ال أعلم أف نعمةن امتن  اهلل 
اًت الفرقة كالتباغض  كتعالى بها على عباده كنعمة تحويلو لهم كانتشالو إياىم من أقالى دىرىكى
كالتهارج كالتقاتل إلى أعلى قمم الود كالتآلف كالتضامن كالحبن أال تركف إلى ااية التي ال 

إال كتجد لها يجهلها ذك جناف كال يكاد يفتر عن تردادىا لساف كال يخلو جدار في بناء أك قاعة 
 رسمان على جدرانها كتفننان في كتابة خطوطها أال كىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

اء فىأى  ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى ٍبًل الٌلًو جى ل فى بػىٍينى )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
هىا كىذىًلكى يػيبػىيٍّني الٌلوي لىكيٍم قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًنً  ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍم عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مٍّنى الن اًر فىأىنقىذىكيم مٍّنػٍ ٍعمى

 [.َُّ يىاتًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى( ] ؿ عمراف هلل 

 تزاؿ كإني ألعلم أف شعوب العالم كالدكؿ العربية كاإلسبلمية كانت في ىذه العالور المتأخرة كال
تسعى بكل الوسائل إلى استعادة ىذه الوحدةن إلى استعادة ىذا التضامنن كإنها لترفع في سبيل 
ذلك الشعارات المتنوعة في المناسبات المختلفة. كلكن العجب أف ىذه الجهود التي نراىا 

جتمعات بأعيننا أك تسمعها  ذاننا لم تأت إلى اليـو بأم طائلن بل إننا لننظر فنجد أف كاقع الم
 اإلسبلمية يتراجع إلى الوراء على صعيد التعارؼ كالتآلف كالتضامن كإنكم لتجدكف دالئل ذلك.
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كلمة الوحدة لها شعارات متألقة براقة في ىذا العالر على كل األصعدة كننظر فنجد أف ىنالك 
ىذا بالمثل  كسائل فعبلن تػيٍبذىؿ من أجل تحقيقها كلكننا ننظر فبل نجد مالداقان لذلك كييذىكٍّرنا

 العربي القائل أسمع جعجعةن كال أرل طحنان. فما السبب؟

أف دائرة االتحاد بين أفراد أمة أك أفراد جماعة كثرت أك قلت ال يمكن  –يا عباد اهلل  –السبب 
أف تتم كتتكامل إال إذا كاف ىنالك محوره جاذبه يجمعها. دائرة االتحاد بين األفراد أي ان كانوا 

من الكثرة كالقلة ال تتحقع بدكف محورو جاذبن يعرؼ ذلك علماء الفلسفة كالمنطع  كمهما كانوا
 كيعلم ذلك علماء الهندسة على اختبلفهم.

من أجل ىذا كضع البياف اإللهي المحور الجاذب قبل أف يأمر عباده بالتبلقي كالتضامن كالوحدة 
 فقاؿ أكالهلل

ًميعان( ٍبًل الٌلًو جى  )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 ىو المحورن االعتالاـ بحبل اهللن ثم قاؿ بعد ذلكهلل ىذا

 )كىالى تػىفىر قيوٍا(

 كلو أنو بدأ فقاؿهلل الى تػىفىر قيوٍا لن يتأتى لعباده أف يجتمعوا عن تفرؽن كعبلـ يجتمعوف؟

ال يمكن لؤلمة أف تتبلقى إال على ىدؼن إال على محور. كربنا سبحانو كتعالى حكيم كما تعلموف 
ور المتمثل في حبل اهلل أم المتمثل في كتاب اهلل كما يتضمنو من عقيدة كلذلك كضع المح

 كشرعة كمبادئن فلما استقر فيما بينهم ىذا المحور جاء دكر الدعوة إلى االتحاد.

كإنا لنتساءؿ ااف أين ىو ىذا المحور؟ أين ىو المحور الذم ينبغي أف تتداعى األمة إلى االتحاد 
 الجامع الذم عبػ رى عنو بياف اهلل عز كجل بحبل اهلل؟ على أساسو؟ أين ىو المحور

لقد تحوؿ المحور إلى محاكر شتى يا عباد اهللن كإنكم لتعلموف ذلكن كعندما يغيب المحور 
الواحد الجامع كتحل محلو محاكر متعددة متناقضة البد أف تػيٍوًرثى األمةى ىذه المحاكري مزيدان من 

وف على ىذه المحاكر المتعددةن كىا أنا أضعكم أماـ طائفة من الفرقة كمزيدان من الشتات يختلف
 األمثلة تجسد ىذه الحقيقة التي أقولها لعلنا نجعل ألنفسنا من ذلك درسان.
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يقوؿ المحور الرباني مبينان المبدأ الذم بو يسمو اإلنساف أك بو يهب  في مجتمعو الذم يعيش فيون 
 يقوؿهلل

ا الن اسي ًإن ا خى  لىٍقنىاكيم مٍّن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإف  أىٍكرىمىكيٍم ًعندى الل ًو )يىا أىيػُّهى
ًبيره( ]الحجرات هلل   [.ُّأىتٍػقىاكيٍم ًإف  الل وى عىًليمه خى

العالبيةن محاكر ننظر كإذا بأيدو قد غىي بىٍت ىذا المحورن كإذا بمحاكر أخرل حل ٍت محلون محاكر 
المبالغة في االعتداد بالقوميات المختلفة فكاف من نتائج ذلك أف تحولت ىذه المحاكر إلى 

 سبب جديد للفرقة بدالن من السبب الذم رسمو بياف اهلل عز كجل.

 إليكم ىذا المثاؿ الثانيهلل 

رباني من أف نستسلم يضعنا المحور الرباني أماـ تحذير بعبارات ال تقبل التأكيلن يحذرنا المحور ال
 للسلم الذم يأتي بمظهر السبلـ فيقوؿهلل

 [.ّٓ )فىبلى تىًهنيوا كىتىٍدعيوا ًإلىى الس ٍلًم كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىالل وي مىعىكيٍم كىلىن يىًترىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم( ]محمد هلل

د من الحقوؽن بعد أف أم سىٍلمو يحذرنا منو بياف اهلل؟ ذلك السلم الذم ال يأتي إال بعد أف نتجر 
نتجرد من الممتلكاتن كنظرنا فوجدنا إخوة كأبناء عمومةو لنا يعرضوف عن ىذا المحور الذم 
كضىعىنىا البيافي اإللهي أمامون ينغضوف الرأس الستسبلـ يأتي باليغة سبلـ كيغضوف الطرؼ عن 

 الحقوؽ المستلبة كاألراضي المغتالبة المستوطنةن أجل.

 ب المحور الرباني كحل  في مكانو المحور الذم يثير الشقاؽ كالجداؿ.إذان الحظنا كيف غا

على أساسو إنساني من  –نحن المسلمين  –انظركا إلى ىذا المثل ااخرن يضعنا المحور الرباني 
 التعايش كالتآلف كالتعاكف مع غير المسلمين من أىل الكتاب فيقوؿهلل 

هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى لى  يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا )الى يػىنػٍ ٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدٍّ
 [.ًٖإلىٍيًهٍم ًإف  الل وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنة هلل 

 كنظرنا اليـو كإذا بأناس يػيغىيٍّبيوف ىذا المحور الرباني كيحلوف محلو مشاعر األحقاد كالضغائن كما
 يػيعىبػ ري عنو اليـو باإلرىاب كنحو ذلك.

  تيكم بأمثلة أخرل؟ حسنانهلل
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يضعنا المحور الرباني من كتابو المبين بعبارة ال تقبل التأكيل أماـ كفتين أك دعامتين متساكيتين 
لجهود كلٍّ من المرأة كالرجل في ىذا المجتمع اإلنساني لينهض المجتمع على جهود كلٍّ منهما 

 هللبتساكو فيقوؿ

( ]التوبة هلل   [ُٕ)كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو

 يرسخ مبدأ الوالية المتبادلة التي ال تعلمها إلى اليـو القوانين الوضعية.

 كيقوؿهلل

( ] ؿ )فىاٍستىجىابى لىهيٍم رىبػُّهيٍم أىنٍّي الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مٍّنكيم مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى  بػىٍعضيكيم مٍّن بػىٍعضو
 [ُٓٗعمراف هلل 

كنظرنا فوجدنا اليـو من يػيغىيٍّبي ىذا المحور أك يتجاىلو أك يلقيو كراءه ظهريان ثم يزعم كيتهم أف 
القر ف إنما رسخ المجتمع الذكورم لينهض على حطاـ كأطبلؿ حقوؽ المرأة. غييٍّبى المحور 

 ثير الجدؿ كالنقاش كالخالاـ.القر ني الذم نقرؤه ككضع مكانو ىذا الذم ي

 تعالوا إلى مثاؿ  خرهلل

يضعنا المحور الرباني أماـ ما ينبغي أف نعلمو من تاريخ البعثة اإلسبلمية كحياة المالطفى مع 
 أصحابون يضعنا أماـ الالورة التالية كالشهادة العالية ألصحاب رسوؿ اهلل فيقوؿهلل

نػىهيٍم تػىرىاىيٍم ريك عان سيج دان يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن  )مُّحىم ده ر سيوؿي الل ًو كىال ًذينى مىعىوي  أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاء بػىيػٍ
نًجيًل  مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىانان ًسيمىاىيٍم ًفي كيجيوًىًهم مٍٍّن أىثىًر السُّجيوًد ذىًلكى مىثػىليهيٍم ًفي التػ ٍورىاًة كىمىثػىليهيٍم  ًفي اإٍلً

شىٍطأىهي فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقًو يػيٍعًجبي الزُّر اعى لًيىًغيظى ًبًهمي اٍلكيف ارى كىعىدى الل وي  كىزىرٍعو أىٍخرىجى 
هيم م ٍغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان( ]الفت  هلل   [ِٗال ًذينى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت ًمنػٍ

اهللن كنظرنا فوجدنا من ييحىكٍّمي مزاجو في تالنيف  تلك ىي شهادة رب العالمين ألصحاب رسوؿ
 فيالنفهم بين صال  كطال  معرضان عن شهادة كتاب اهلل سبحانو كتعالى. أصحاب رسوؿ اهلل 

فوجدنا البياف  –ككل ذلك ينبثع من الحبل الذم أمرنا اهلل باعتالامو  –كنظرنا إلى محور  خر 
 كبين زكجاتو فيقوؿهلل  اإللهي يقرف بين مكانة رسوؿ اهلل 

اتػيهيٍم( ]األحزاب هلل   [ٔ)الن ًبيُّ أىٍكلىى بًاٍلميٍؤًمًنينى ًمٍن أىنفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيوي أيم هى
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يالفهم باألمومة لنا جميعان إلى يـو القيامةن إذان ىن  جميعان بشهادة كتاب اهلل عز كجل أمهات 
ف يػيغىي بى ىذا المحور ليحكٍّمى مزاجو بين زكجات للمؤمنينن كنظرنا فوجدنا من يػيغىيُّبي أك يحاكؿ أ

 رسوؿ اهلل 

ىذه نالوص ذكرتػيهىا كأمثلة على المحور الجامع ككلها نالوص قاطعة الداللة ال تقبل تأكيبلن ق ن 
كلكن الشك أف من كراء ىذه النالوص القاطعة الداللة جمبلن كبياناتو كألفاظان أخرل في كتاب اهلل 

ل أكثر من تفسير كمن ىنا كجدت المذاىب بل من ىنا كجدت الفرؽن ينبغي أف تقبل التأكيل كتقب
نعلم أف ىذه الفرؽ التي تكاثرت من خبلؿ تفسير النالوص الميٍحتىًملىة التي تقبل التأكيل ينبغي أف 
تتسع صدكرنا لها جميعان كينبغي أف نعلم أنها جميعان تستظل بظل اإليماف كأنها جميعان تسمو إلى 

إلسبلـ كأنها ستلقى اهلل عز كجل إف كانت صادقة في اجتهاداتها ىذه كىي مثوبة إف بأجرو صعيد ا
 أك بأجرين.

ىذه خبلصة ما يبغي أف نعلمو أيها اإلخوة من أمر الوحدة كقدسيتها في كتاب اهلل كىذا ما ينبغي 
ناس أف نعلمو من السبب الذم جعل عودة األمة إلى ىذه الوحدة مستعالية ككم ككم من ال

 تساءلوا عن سبب ذلك.

سبب ذلك أف المحور الذم يجذب للوحدة قد غاب كحل ت محلو محاكر متناقضة مختلفة. 
 المحاكر المختلفة المتناقضة تمزؽ بدالن من أف تجمع كبدالن من أف تحقع كحدة ىذه األمة.

لنا أف نجتهد في  كخبلصة ما ينبغي أف أقولو لنفسي كأف أقولو إلخواني في اإلسبلـ كاإلنسانية أف
كلكن على أف نتالور أننا  فهم كتاب اهلل عز كجل ما كسعنا ذلك كفي فهم سنة رسوؿ اهلل 

قادركف على أف ندافع عن اجتهاداتنا يـو نقف بين يدم اهلل عز كجل إذ يقـو الناس جميعان لرب 
ير العظيم العالمينن فلذا علمتي أنني أستطيع أف أدافع عن اجتهادم في ذلك الموقف الخط

المخيف فيا مرحبان باجتهادم اليـو في الحياة الدنيا كلكن إذا علمتي أف لسانيى سيتلجلج كأنني 
لن أستطيع أف أدافع عن اجتهادم الذم تبنيتو اليـو عندما أقف بين يدم رب العالمين فؤلعد إلى 

ما دعا سيدنا نفسي كألمحه نظرتي ىذه كألحواؿ أال أرتحل من ىذه الدنيا إال بقلب سليم ك
 إبراىيم على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ.
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ىذه ىي ناليحتي لنفسي كإلخواني جميعان أنتشلها كأعتالرىا من ىذا الكبلـ الجامع الذم ذكرتو 
 لكم. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 وٍٕب َِزٛهْٚ ثَزو هللا ػي ٚعً فٍّبما ال ٔزقٍك ثؤفالق هللا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

تعالى في خواتيم سورة الحجرات لو أٌف المسلم تدبٌرىما كعمل بهما لرحل  يتاف في كتاب اهلل 
إلى اهلل سبحانو كتعالى كىو عنو راض مهما قل ٍت طاعاتو كمهما كانت عباداتو قليلةن مزجاةن تأٌملوا 

 في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو كتعالىهلل

ٍر قىوـه مٍّن  ا ال ًذينى  مىنيوا الى يىٍسخى هيٍم كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىاء عىسىى )يىا أىيػُّهى قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ
هين  كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى  ٍيران مٍّنػٍ يمىاًف كىمىن أىف يىكين  خى  اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى ل ٍم يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ   ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى اًلميوفى. يىا أىيػُّهى
 وا الل وى ًإف  تىجىس سيوا كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قي 

 [.ُِ-ُُالل وى تػىو ابه ر ًحيمه( ]الحجرات هلل 

مدلوؿ ىاتين اايتين العظيمتين في قولو فيما ركاه أبو داكد كالبيهقي  كلقد لخ هى المالطفى 
جوابان عن سؤاؿو كاجهو بو عقبة بن نافع قائبلنهلل يا رسوؿ اهلل ما النجاة؟ أم كيف السبيل إلى النجاة 

 لسانك كالـز بيتك كابك على خطيئتك. يـو القيامة؟ قاؿ لوهلل كيف  

 ىذه الكلمات الثبلث ىي تلخيه كاؼو لهاتين اايتين اللتين تلوتهما عليكم الساعة.

عباد اهللهلل تأٌملوا في كاقع المسلمين اليـو تجدكف أٌف المسلمين يكادكف يكونوف قد ىجركا ىاتين 
ركا في تعاملهم مع بعضهم على النقيض اايتين من كبلـ اهلل سبحانو كتعالى كأعرضوا عنهما بل سا

من ىذا الذم أكصى بو اهلل سبحانو كتعالىن تنظر إلى المسلم كتتأمل حالو كإذا بو ييخىي لي ككأنما 
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أقامو اهلل على كظيفة من مبلحقة ااخرين كمراقبتهم كتتبع أحوالهم كالتقاط ىناتهم كعيوبهم دكف 
بل إف ىنالك ما ىو أبلغ من ذلك. إف في المسلمين أف يتأمل أنو مكلف بشيء يتعلع بنفسو ق  

اليـو من يضعوف المناظير المكبرة التي تلتق  عيوب الناس كأخطاءىم ثم تكبرىا كال تزاؿ تكبرىا 
بل إنٌهم يسعوف إلى أف يخترقوا ظواىر الناس إلى ما استكن  في قلوبهمن إلى ما استكن  في بواطن 

اطن إال اهللن من ذا الذم يعلم ما استكن  في النفوس إال بارئها نفوسهمن كمن ذا الذم يعلم البو 
 كىو اهلل سبحانو كتعالىن كإٌف أحدىم ليسمع كبلـ اهلل عز كجلهلل

يٍػتيٍم( ]المائدة هلل  ا ال ًذينى  مىنيوٍا عىلىٍيكيٍم أىنفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيم م ن ضىل  ًإذىا اٍىتىدى  [.َُٓ)يىا أىيػُّهى

الكبلـ كال يقف عنده بل يلقيو كراءه ظهريان كيتابع نسياف نفسو كتتبع حاؿ إخوانو  فبل ييًخجلو ىذا
 يلتق  فيهم الهنات كالعيوب ناسيان ىذا الذم تلوتو عليكم من كبلـ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  كىالى تىجىس سيوا( )يىا أىيػُّهى

أم ال يكن الواحد منكم جاعبلن من عينيو رقيبان على حاؿ الناسن جاعبلن من سمعو رقيبان على 
 أحداثو يتقلب بها الناس.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا(  )اٍجتىًنبيوا كى

 استشكلت ىذا الكبلـ  –يا عباد اهلل  –كلقد مر ٍت مدة من الزمن 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه(  )اٍجتىًنبيوا كى

قلت في نفسي يقرر اهلل عز كجل أف بعض الظن إثم كلكنو ينهى عن الكثير من الظن فلماذا؟ ألم 
تكن المقابلة تقتضي أف يقوؿ اجتنبوا بعض الظن ألف بعض الظن إثم؟ كلكن إليكم الجوابن 

 لمعنى الدقيع الذم يلفت إليو بياف اهلل عز كجل.ا

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ( ألف )بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه(ن ىل تستطيع أف تعلم ىذا البعض الذم ىو إثم؟ ال  )اٍجتىًنبيوا كى
لن تستطيع ألنها أموره خفيةن فلذا كنت ال تعلم ىذا البعض ككاف عليك أف تتجنبو إذان ينبغي أف 

حةن أكسع بكثير احتياطان حتى تعلم أف ىذا البعض قد تجنٍبتى اإلساءة فيون ىذا معنى  تتجنب مسا
 كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

 )كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان(
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 قرر العلماء أف الغيبة من الكبائرن من كبائر المعاصي

 )كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان(

 انظركا إلى ىذا التمثيل كالتجسيد 

 )أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي(

لماذا شبهو بأكل لحمو مىٍيت؟ ألنك عندما تغتاب أخاؾ الغائب ال يملك أف يدافع عن نفسو 
 فكأنك تنهش منو لحمان ميتانن ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

ـى ربنا عز كجل الرحمن الرحيم ذاتو العلية بهان  تأملوا يا عباد اهلل في ىذه السنة الربانية التي ألزى
ىذه السنة تتلخه في أنو إذا رأل عمبلن صالحان قاـ بو عبده من عباده جعل من ىذا العمل 

الالال  ما يشبو الطيب تفوح رائحتو ذات اليمين كذات الشماؿن جعل من عملو الالال  صوتان 
 ج ىنا كىنا كىناؾ كينشر بين الناس علمو الالال  ىذا فكيف إذا كانت أعماالن صالحة!يلجل

ن إذا تورط في انحراؼ فلف اهلل عز كجل يستره عن الناس كال يفضحو  أما إذا تورط في عمل محـر
على رؤكس األشهاد أبدانن اللهم إال المستكبرين الذين يرتكبوف ما يرتكبونو من األخطاء استكباران 
فهؤالء يفضحهم اهلل عز كجل كلو كانت أخطاؤىم على فرشهم في غرؼ نومهمن كلكننا نتحدث 
عن المؤمنين الذين يتورطوف في األخطاء بسائع الضعفن بسائع الرعوناتن يستر اهلل عز كجل 

عن الناس أخطاءىمن فلذا قاموا بعمل مما أمر اهلل عز كجل بو ينشره كينثره طيبان تفوح رائحتو ذات 
ليمين كذات الشماؿن أما المعاصي فيسترىا إلى أف يقـو الناس لرب العالمينن يدني البارم عز ا

يدنيو  –كما كرد في الالحي    –كجل ىذا الذم ارتكب في الدنيا معاصيو التي ستره اهلل عليها 
ؿ منو ثم يسبل عليو ستره كيقوؿهلل أتذكر المعالية التي ارتكبتها يـو كذا؟ يقوؿ نعم يا ربن يقو 

أتذكر المعالية األخرل التي ارتكبتها يـو كذان يقوؿ نعم يا ربن يقوؿ أتذكر المعالية األخرل 
التي ارتكبتها يـو كذان يقوؿ نعم يا ربن يقوؿهلل فلقد سترتك في الدنيا كىا أنا ذا أغفر لك ىذه 

.  ااثاـ اليـو

كما يعاملنا اهلل سبحانو كتعالى؟ عباد اهلل لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟ لماذا ال نتعامل فيما بيننا  
 ينشر اهلل سبحانو كتعالى الطيب ذات اليمين كذات الشماؿ كيستر القبي .

 لماذا ال نتعامل فيما بيننا نحن على ىذا النهج الذم ذكرتو لكم؟
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 نعم ىو شأف رب العالمين كتلك ىي سنتو في عبادهن بل أضعكم أماـ سنة أخرل.

ككاسع رحمتو أف يجعل للعبد مهما عالى كمهما انحرؼ كارتكب  شاء اهلل عز كجل بسابغ فضلو
 خيطان من الاللة بينو كبين ىذا العبدن اللهم إال المستكبرين.

مهما رأيت فبلنان من الناس موغبلن في المعاصي بسبب رعوناتون بسبب ضعفون البد أف يترؾ اهلل 
ـ ىذا الخي  بدكره الذم عيًهدى بو عز كجل بين ىذا العبد كبينو خيطان للالل ن كال تدرم متى يقو 

إليون البد أف يأتي يـو تجد أف ىذا اإلنساف استمسك بهذا الخي  كعاد بو إلى اهلل قائبلن ىا لقد 
 رجعت إليك يا ربين ىا قد عدت إليك يا ربي فاقبلنين كيقبلو اهلل قائبلن لبيكن يقبلو اهلل عز كجل.

أف تطيل لسانك بالحديث عنهم أك بغيبتهم في  حاؿ ىؤالء الذين تريد –يا أخي  –ىل تعلم 
المجالس ألنك رأيتهم موغلين في بعض المعاصين منحرفين إلى بعض األخطاءن ىل تعلم أف 

لن ينتشلو غدان من أخطاءه كلن يرقى بو إلى  –ىذا الخي  الخفي  –الخي  الذم بينو كبين اهلل 
سنة رب العالمين قضى بها في عبادهن حاؿو أفضل من حالك مع اهلل سبحانو كتعالى؟ تلك ىي 

لماذا؟ من أجل أف نتأدب مع عباد اهلل جميعانن فلذا كجدنا أناسان منحرفين كعدنا إلى أنفسنا 
فوجدنا أنفسنا مستقيمين ال نمد ألسنتنا بقالة السوء عنهمن ال نطرب أنفسنا بالحديث عنهم 

هللن تأمره بالمعركؼ كتنهاه عن المنكر بأسلوب كالغيبة لهمن نعم لو كاجٍهتىوي بوسعك أف تذكٍّرىهي با
مغموس في اللطفن مغموسو في الرحمةن أما أف تتحدث عنو في المجالس ىنا كىنا كىناؾ كأف 
ترسم بين الناس لحياتو صورةن قبيحةن سيئةن ىل تعلم أف ىذا اإلنساف لن ينتشلو اهلل غدان أك بعد غدو 

ا بو أصب  من أفضل عباد اهلل الالالحينن كىل تعلم أنك أك فيما بعد من انحرافو ىذا كتنظر كإذ
قد ضمنت لنفسك أف تبقى على ىذا النهج السوم المستقيم كأال يغضب اهلل عز كجل منك لغيبة 
امتد بها لسانك أك الستهزاء تحرؾ بو لسانك أيضان في حع عبدو من عباد اهلل؟ أتضمن أال يغضب 

 في أكدية التيون أتضمن ذلك؟اهلل عز كجل عليك كيزجك بعد الهداية 

ال يا عبادى اهللن عبادي اهلل سبحانو كتعالى مستوركف بستر اهلل فبل يجوز أف نمزؽ عنهم ىذا الستر 
كأنت منهمن كلنا مستوركف بستر اهللن كقلت لكم حديث صحي ن يدني البارم عز كجل الرجل 

ر المعالية الفبلنيةن أتذكر معالية كذان مثقبلن باألكزار يدنيو منو كيسبغ عليو ستره كيقوؿ لوهلل أتذك
أتذكر معالية كذان يذكٍّرىهي بمعاصيو فيذكرىا كيريو اهلل عز كجل صورتها أمامو ثم يقوؿ لوهلل لقد 

.  سترتها عن الناس في الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو
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يتاف العظيمتاف عباد اهللهلل تعالوا نعاىد اهلل عز كجل أف ننفذ ىذه الوصٌية التي تتضمنها ىاتاف اا
 المغموستين باللطف كالرحمة

هيٍم كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىا ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذينى  مىنيوا الى يىٍسخى ء عىسىى )يىا أىيػُّهى
هين  كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلى  ٍيران مٍّنػٍ يمىاًف كىمىن أىف يىكين  خى ٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى  ل ٍم يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى. يىا أىيػُّهى
أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا الل وى ًإف  تىجىس سيوا كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان 
 [.ُِ-ُُالل وى تػىو ابه ر ًحيمه( ]الحجرات هلل 

أٌما أف تلقى أخاؾ المخطئ المنحرؼ فتقف أمامو كقفة حبٍّ كرحمة تذكره بخطئو كتدعوه إلى 
لرحمة فهذا شيء جيدن كأما أف تسكت إذا رأيتو كتلقي لو التحية التوبة بطريقة مغموسة بالحب كا

المنافقة فلذا غبتى عنو نسجتى من كراءه صورة عنو تجعلو أماـ الناس أسوأ الناسن تجعلو أماـ 
الناس رجبلن فاجران .. إلى  خر ما ىنالك فهذا ال يدخل في معنى اإلصبلح كال يدخل في معنى 

األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكرن كرحم اهلل امرءان علم أنٌو مثقل التوجيو كال يدخل في معنى 
 بالعورات كأٌف الناس لهم أعين

 فكلك عورات كللناس ألسن  لسانك ال تذكر بو عورة امرئ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 كلنا مستوركف بستر اهلل عز كجل فلماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل

هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

سلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أر 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل
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رة الحجرات لو أٌف المسلم تدبٌرىما كعمل بهما لرحل  يتاف في كتاب اهلل تعالى في خواتيم سو 
إلى اهلل سبحانو كتعالى كىو عنو راض مهما قل ٍت طاعاتو كمهما كانت عباداتو قليلةن مزجاةن تأٌملوا 

 في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو كتعالىهلل

ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف يى  ا ال ًذينى  مىنيوا الى يىٍسخى هيٍم كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىاء عىسىى )يىا أىيػُّهى كيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ
هين  كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى  ٍيران مٍّنػٍ يمىاًف كىمىن أىف يىكين  خى  اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى ل ٍم يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى. يىا أى  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى يػُّهى
وا الل وى ًإف  تىجىس سيوا كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قي 

 [.ُِ-ُُر ًحيمه( ]الحجرات هلل الل وى تػىو ابه 

مدلوؿ ىاتين اايتين العظيمتين في قولو فيما ركاه أبو داكد كالبيهقي  كلقد لخ هى المالطفى 
جوابان عن سؤاؿو كاجهو بو عقبة بن نافع قائبلنهلل يا رسوؿ اهلل ما النجاة؟ أم كيف السبيل إلى النجاة 

 كابك على خطيئتك.يـو القيامة؟ قاؿ لوهلل كيف  لسانك كالـز بيتك 

 ىذه الكلمات الثبلث ىي تلخيه كاؼو لهاتين اايتين اللتين تلوتهما عليكم الساعة.

عباد اهللهلل تأٌملوا في كاقع المسلمين اليـو تجدكف أٌف المسلمين يكادكف يكونوف قد ىجركا ىاتين 
بعضهم على النقيض اايتين من كبلـ اهلل سبحانو كتعالى كأعرضوا عنهما بل ساركا في تعاملهم مع 

من ىذا الذم أكصى بو اهلل سبحانو كتعالىن تنظر إلى المسلم كتتأمل حالو كإذا بو ييخىي لي ككأنما 
أقامو اهلل على كظيفة من مبلحقة ااخرين كمراقبتهم كتتبع أحوالهم كالتقاط ىناتهم كعيوبهم دكف 

أبلغ من ذلك. إف في المسلمين أف يتأمل أنو مكلف بشيء يتعلع بنفسو ق  بل إف ىنالك ما ىو 
اليـو من يضعوف المناظير المكبرة التي تلتق  عيوب الناس كأخطاءىم ثم تكبرىا كال تزاؿ تكبرىا 
بل إنٌهم يسعوف إلى أف يخترقوا ظواىر الناس إلى ما استكن  في قلوبهمن إلى ما استكن  في بواطن 

ا الذم يعلم ما استكن  في النفوس إال بارئها نفوسهمن كمن ذا الذم يعلم البواطن إال اهللن من ذ
 كىو اهلل سبحانو كتعالىن كإٌف أحدىم ليسمع كبلـ اهلل عز كجلهلل

يٍػتيٍم( ]المائدة هلل  ا ال ًذينى  مىنيوٍا عىلىٍيكيٍم أىنفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيم م ن ضىل  ًإذىا اٍىتىدى  [.َُٓ)يىا أىيػُّهى

ده بل يلقيو كراءه ظهريان كيتابع نسياف نفسو كتتبع حاؿ إخوانو فبل ييًخجلو ىذا الكبلـ كال يقف عن
 يلتق  فيهم الهنات كالعيوب ناسيان ىذا الذم تلوتو عليكم من كبلـ اهلل سبحانو كتعالىهلل
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ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  ()يىا أىيػُّهى

أم ال يكن الواحد منكم جاعبلن من عينيو رقيبان على حاؿ الناسن جاعبلن من سمعو رقيبان على 
 أحداثو يتقلب بها الناس.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا(  )اٍجتىًنبيوا كى

 ـ استشكلت ىذا الكبل –يا عباد اهلل  –كلقد مر ٍت مدة من الزمن 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه(  )اٍجتىًنبيوا كى

قلت في نفسي يقرر اهلل عز كجل أف بعض الظن إثم كلكنو ينهى عن الكثير من الظن فلماذا؟ ألم 
تكن المقابلة تقتضي أف يقوؿ اجتنبوا بعض الظن ألف بعض الظن إثم؟ كلكن إليكم الجوابن 

 يلفت إليو بياف اهلل عز كجل.المعنى الدقيع الذم 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ( ألف )بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه(ن ىل تستطيع أف تعلم ىذا البعض الذم ىو إثم؟ ال  )اٍجتىًنبيوا كى
لن تستطيع ألنها أموره خفيةن فلذا كنت ال تعلم ىذا البعض ككاف عليك أف تتجنبو إذان ينبغي أف 

ياطان حتى تعلم أف ىذا البعض قد تجنٍبتى اإلساءة فيون ىذا معنى  تتجنب مساحةن أكسع بكثير احت
 كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

 )كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان(

 قرر العلماء أف الغيبة من الكبائرن من كبائر المعاصي

 )كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان(

 انظركا إلى ىذا التمثيل كالتجسيد 

 أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي()أىييًحبُّ 

لماذا شبهو بأكل لحمو مىٍيت؟ ألنك عندما تغتاب أخاؾ الغائب ال يملك أف يدافع عن نفسو 
 فكأنك تنهش منو لحمان ميتانن ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

ـى  ربنا عز كجل الرحمن الرحيم ذاتو العلية بهان  تأملوا يا عباد اهلل في ىذه السنة الربانية التي ألزى
ىذه السنة تتلخه في أنو إذا رأل عمبلن صالحان قاـ بو عبده من عباده جعل من ىذا العمل 
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الالال  ما يشبو الطيب تفوح رائحتو ذات اليمين كذات الشماؿن جعل من عملو الالال  صوتان 
 ىذا فكيف إذا كانت أعماالن صالحة! يلجلج ىنا كىنا كىناؾ كينشر بين الناس علمو الالال 

ن إذا تورط في انحراؼ فلف اهلل عز كجل يستره عن الناس كال يفضحو  أما إذا تورط في عمل محـر
على رؤكس األشهاد أبدانن اللهم إال المستكبرين الذين يرتكبوف ما يرتكبونو من األخطاء استكباران 

لى فرشهم في غرؼ نومهمن كلكننا نتحدث فهؤالء يفضحهم اهلل عز كجل كلو كانت أخطاؤىم ع
عن المؤمنين الذين يتورطوف في األخطاء بسائع الضعفن بسائع الرعوناتن يستر اهلل عز كجل 

عن الناس أخطاءىمن فلذا قاموا بعمل مما أمر اهلل عز كجل بو ينشره كينثره طيبان تفوح رائحتو ذات 
ف يقـو الناس لرب العالمينن يدني البارم عز اليمين كذات الشماؿن أما المعاصي فيسترىا إلى أ

يدنيو  –كما كرد في الالحي    –كجل ىذا الذم ارتكب في الدنيا معاصيو التي ستره اهلل عليها 
منو ثم يسبل عليو ستره كيقوؿهلل أتذكر المعالية التي ارتكبتها يـو كذا؟ يقوؿ نعم يا ربن يقوؿ 

ن يقوؿ نعم يا ربن يقوؿ أتذكر المعالية األخرل أتذكر المعالية األخرل التي ارتكبتها يـو كذا
التي ارتكبتها يـو كذان يقوؿ نعم يا ربن يقوؿهلل فلقد سترتك في الدنيا كىا أنا ذا أغفر لك ىذه 

.  ااثاـ اليـو

عباد اهلل لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟ لماذا ال نتعامل فيما بيننا كما يعاملنا اهلل سبحانو كتعالى؟ 
 حانو كتعالى الطيب ذات اليمين كذات الشماؿ كيستر القبي .ينشر اهلل سب

 لماذا ال نتعامل فيما بيننا نحن على ىذا النهج الذم ذكرتو لكم؟

 نعم ىو شأف رب العالمين كتلك ىي سنتو في عبادهن بل أضعكم أماـ سنة أخرل.

انحرؼ كارتكب شاء اهلل عز كجل بسابغ فضلو ككاسع رحمتو أف يجعل للعبد مهما عالى كمهما 
 خيطان من الاللة بينو كبين ىذا العبدن اللهم إال المستكبرين.

مهما رأيت فبلنان من الناس موغبلن في المعاصي بسبب رعوناتون بسبب ضعفون البد أف يترؾ اهلل 
عز كجل بين ىذا العبد كبينو خيطان للالل ن كال تدرم متى يقـو ىذا الخي  بدكره الذم عيًهدى بو 

د أف يأتي يـو تجد أف ىذا اإلنساف استمسك بهذا الخي  كعاد بو إلى اهلل قائبلن ىا لقد إليون الب
 رجعت إليك يا ربين ىا قد عدت إليك يا ربي فاقبلنين كيقبلو اهلل قائبلن لبيكن يقبلو اهلل عز كجل.
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حاؿ ىؤالء الذين تريد أف تطيل لسانك بالحديث عنهم أك بغيبتهم في  –يا أخي  –ىل تعلم 
المجالس ألنك رأيتهم موغلين في بعض المعاصين منحرفين إلى بعض األخطاءن ىل تعلم أف 

لن ينتشلو غدان من أخطاءه كلن يرقى بو إلى  –ىذا الخي  الخفي  –الخي  الذم بينو كبين اهلل 
حاؿو أفضل من حالك مع اهلل سبحانو كتعالى؟ تلك ىي سنة رب العالمين قضى بها في عبادهن 

ن أجل أف نتأدب مع عباد اهلل جميعانن فلذا كجدنا أناسان منحرفين كعدنا إلى أنفسنا لماذا؟ م
فوجدنا أنفسنا مستقيمين ال نمد ألسنتنا بقالة السوء عنهمن ال نطرب أنفسنا بالحديث عنهم 
ب كالغيبة لهمن نعم لو كاجٍهتىوي بوسعك أف تذكٍّرىهي باهللن تأمره بالمعركؼ كتنهاه عن المنكر بأسلو 

مغموس في اللطفن مغموسو في الرحمةن أما أف تتحدث عنو في المجالس ىنا كىنا كىناؾ كأف 
ترسم بين الناس لحياتو صورةن قبيحةن سيئةن ىل تعلم أف ىذا اإلنساف لن ينتشلو اهلل غدان أك بعد غدو 

تعلم أنك أك فيما بعد من انحرافو ىذا كتنظر كإذا بو أصب  من أفضل عباد اهلل الالالحينن كىل 
قد ضمنت لنفسك أف تبقى على ىذا النهج السوم المستقيم كأال يغضب اهلل عز كجل منك لغيبة 
امتد بها لسانك أك الستهزاء تحرؾ بو لسانك أيضان في حع عبدو من عباد اهلل؟ أتضمن أال يغضب 

 اهلل عز كجل عليك كيزجك بعد الهداية في أكدية التيون أتضمن ذلك؟

ن عبادي اهلل سبحانو كتعالى مستوركف بستر اهلل فبل يجوز أف نمزؽ عنهم ىذا الستر ال يا عبادى اهلل
كأنت منهمن كلنا مستوركف بستر اهللن كقلت لكم حديث صحي ن يدني البارم عز كجل الرجل 
مثقبلن باألكزار يدنيو منو كيسبغ عليو ستره كيقوؿ لوهلل أتذكر المعالية الفبلنيةن أتذكر معالية كذان 

معالية كذان يذكٍّرىهي بمعاصيو فيذكرىا كيريو اهلل عز كجل صورتها أمامو ثم يقوؿ لوهلل لقد  أتذكر
.  سترتها عن الناس في الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو

عباد اهللهلل تعالوا نعاىد اهلل عز كجل أف ننفذ ىذه الوصٌية التي تتضمنها ىاتاف اايتاف العظيمتاف 
 المغموستين باللطف كالرحمة

هيٍم كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىاء) ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذينى  مىنيوا الى يىٍسخى عىسىى  يىا أىيػُّهى
هين  كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىعٍ  ٍيران مٍّنػٍ يمىاًف كىمىن أىف يىكين  خى دى اإٍلً
ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى  ل ٍم يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى. يىا أىيػُّهى

ًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا الل وى ًإف  تىجىس سيوا كىالى يػىٍغتىب بػ ٍعضيكيم بػىٍعضان أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أى 
 [.ُِ-ُُالل وى تػىو ابه ر ًحيمه( ]الحجرات هلل 
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أٌما أف تلقى أخاؾ المخطئ المنحرؼ فتقف أمامو كقفة حبٍّ كرحمة تذكره بخطئو كتدعوه إلى 
كتلقي لو التحية  التوبة بطريقة مغموسة بالحب كالرحمة فهذا شيء جيدن كأما أف تسكت إذا رأيتو

المنافقة فلذا غبتى عنو نسجتى من كراءه صورة عنو تجعلو أماـ الناس أسوأ الناسن تجعلو أماـ 
الناس رجبلن فاجران .. إلى  خر ما ىنالك فهذا ال يدخل في معنى اإلصبلح كال يدخل في معنى 

امرءان علم أنٌو مثقل  التوجيو كال يدخل في معنى األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكرن كرحم اهلل
 بالعورات كأٌف الناس لهم أعين

 فكلك عورات كللناس ألسن  لسانك ال تذكر بو عورة امرئ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 شوائؾ االٍزغبثخ

 

 

 اهلل أكبر. اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن

اهلل أكبر من بغي الباغين كاستكبار المستكبرينن اهلل أكبر من الخط  الكائدة لدين اهلل كلعباده 
 المؤمنينن اهلل أكبر القائلهلل

اًفريكفى( ]الالف هلل   [.ٖ)ييرًيديكفى لًييٍطًفؤيكا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىالل وي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في كل مكافن سبحاف اهلل الملك الديافن سبحاف 
 اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبر.

 اهلل أكبرن اهلل أكبر.

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم 
ك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال سلطانك. سبحان

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 
إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

بلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل صبلةن كس
 تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ما يقارب ثبلثة مبليين من المسلمين كقفوا باألمس على أرض عرفة كذراىا يجأركف إلى اهلل 
سبحانو كتعالى يستنزلوف  سبحانو كتعالى بالخشية كالدعاءن يرفعوف أكفهم إلى سماكات اهلل

مرضاتو كيستدفعوف نقمو كيسألونو إلخوانهم في مشارؽ األرض كمغاربها النالر كالحماية كالتوفيع 
كالتأييدن يسألوف للمسلمين كلقادة المسلمين في مشارؽ األرض كمغاربها الحماية كالتأييد 

 كالتوفيع.

مثل ىذه الحاؿ ىي أف فينا من يقوؿهلل فها كالفتنة التي قد تتسرب إلى باؿ كثيرو من المسلمين في 
ىم أالء على كثرتهم كقفوا يدعوف اهلل عز كجل في يوـو ال يػيرىدُّ فيو الدعاء كفي مكاف ال يػيرىدُّ فيو 



  

 ~668 ~ 
 

الدعاء. كقفوا يدعوف اهلل عز كجل من صباح يـو عرفة إلى مساء ذلك اليـو للمسلمين كلقادة 
ظر فبل نجد مظهران الستجابة دعاء دليبلن على أف اهلل المسلمين كلؤلمة اإلسبلميةن كىا نحن نن

سبحانو كتعالى قد لب اىم في ما طلبوا كسألوان فأين ىي القاعدة القائلة بأف الدعاء في ىذا اليـو ال 
يػيرىٌد كبأف الدعاء في عرفة ال يمكن أف يػيرىد ن ىذه فتنة قد يدخلها الشيطاف في أذىاف كثيرو من 

نوعان من الريبة باإليماف باهلل عز كجل في نفوسهم. كأريد أف أجيب عن ىذا الناس كربما بعثت 
 السؤاؿ بما يحالن اإلنسافى المسلم ضد كل كسوسةو من كساكس شياطين اإلنس أك الجن.

أما دعاء الحجيج ألنفسهم فلنو مستجاب فيما لو حققوا شرائ  االستجابةن كشرائ  االستجابة 
توب إلى اهلل عز كجل أكالن من سائر الذنوب كالمعاصي كالشرط تتلخه في أف يبدأ الداعي في

الثاني أف يرد المظالم إلى أصحابها أك أف يستسم  المظلومين فيسامحوهن فلف فعل الداعي ذلك 
كأقبل إلى اهلل عز كجل كدخل إليو من باب التوبة كباب رد المظالم فبل يمكن إال أف يستجيب اهلل 

 عوه لنفسو.عز كجل لو دعاءه الذم يد

كلكن حتى الحجيجن حتى الذين يدعوف ألنفسهم لو أف أحدىم لم يتب إلى اهلل عز كجل من 
ذنوبو كلو علم أف في عنقو حقوقان لآلخرين لم يؤدىا لهم كلم يسامحوه بها فلنو ال يستجيب 

 دعاءهن أما قرأتم قولو سبحانو كتعالىهلل

ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًلنٍّي قى  ةى الد اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا ًلي كىٍليػيٍؤًمنيوٍا ًبي )كى رًيبه أيًجيبي دىٍعوى
 [.ُٖٔلىعىل هيٍم يػىٍرشيديكفى( ]البقرة هلل 

 الحظوا أيها اإلخوة كيف قػىرىفى استجابتو لك باستجابتك لو )فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا ًلي(.

 لكن استجب لوصاياه التي أكصاؾ بها.إف كنت تريد أف يستجيب اهلل دعاءؾ فاستجب أمره 

أما دعاء الحجيج كغير الحجيج للمسلمين عامة في مشارؽ األرض كمغاربهان أما دعاء الحجيج 
 لقادة المسلمين فشيء  خر.

قلت إنو البد الستجابة اهلل الدعاء من تحقع ىذين الشرطين؛ البد من توبة الداعي إلى اهلل كالبد 
كالبد من رد المظالم إلى أصحابهان فهب أف الداعيى فعل ذلك في حع من إنابتو بلسانو كقلبو 

نفسون يستجيب اهلل دعاءه في حع نفسون كلكن من لك بأف يحقع المسلموف ااخركف شرط 
االستجابة إذ تدعو اهلل لهم في جنبات األرضن كثيره من المسلمين المستكبرين على اهللن كثيره من 
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لعالياف كاستمرؤكه كبرركه ألنفسهم على اختبلؼ فئاتهم كعلى المسلمين الذين أكغلوا في ا
اختبلؼ درجاتهم. كيف يستجيب اهلل دعائي لهم كىم على ىذه الحاؿ؟ كيف يستجيب اهلل عز 
كجل دعائي لهم كىم موغلوف في المعاصين ال من حيث السلوؾ فق  بل إنهم يبرركف أيضان 

ي مثل ىذه الحالة ال ييستجاب الدعاء. كىذا ىو معاصيهم كيركف أنهم على حعٍّ في ارتكابهان ف
.  الجواب عن السؤاؿ الذم يطوؼ بأذىاف كثيرو من الناس اليـو

إف اإلنساف إذ يعالي اهلل عز كجل أحد رجلينن إما أنو  –يا عباد اهلل  –على أنني أقوؿ لكم 
لسوء عليو يندفع إلى العالياف بسائع من الضعفن بسائع من تغلب شهواتو كنفسو األمارة با

كالشك أف لساف حاؿ ىذا العاصي يقوؿ لربوهلل اللهم إنني أعلم أني قد عاليتك كأعلم أنني قد 
أصبحت مستحقان لعقابك كلكنني كاهلل ما عاليتك استكباران كما عاليتك كأنا أبرر معاليتي لكنها 

ن لكنو الضعف الذم كصفت عبادؾ بو إذ قلتهلل   نفسي األمارة تغلبت علي 

 [.ِٖنسىافي ضىًعيفان( ]النساء هلل )كىخيًلعى اإلً 

مثل ىذا اإلنساف البد أف يغفر اهلل لون كالبد أف يأتي يوـه قبل رحيلو من ىذه الدنيا كقد تاب ك ب 
 إلى اهلل كاصطل  مع اهلل عز كجل.

كرجل  خر يعالي اهلل عز كجل كىو يبرر عاليانون يرتكب الموبقات كىو يفلسف الموبقات التي 
و في ارتكابها على حعن يستكبر على اهلل سبحانو كتعالىن إذا ذيكٍّرى بأكامر اهلل عز يرتكبها كيرل أن

كجل ربما سىًخرى بالميذىكًٍّر كاستهزأ بو كإذا ذيكٍّرى بآياتو من كبلـ اهلل عز كجل ربما قاؿ الكبلـ الذم 
جاب الذم يحجبو لو قالو أحدنا لكفر. مثل ىذا اإلنساف ال يمكن أف يقبل اهلل الدعاءى لو ألف الح

عن اهلل عز كجل ال يتمثل في عاليافن اهلل يغفر الذنوب جميعان كما قاؿن كإنما يتمثل في استكبارو 
كعنادن يتمثل في استكبار ىذا اإلنساف على اهلل عز كجل. كلقد بػىي نى كتاب اهلل ككرر أف 

ن ةى حىت ى يىًلجى اٍلجىمىلي ًفي سىمٍّ اٍلًخيىاًط(ن ىكذا قاؿ اهلل عز كجل  المستكبرين )الى يىٍدخيليوفى اٍلجى
 كيقوؿهلل

اهي ًإن ا جىعىٍلنىا عىلىى قػيلي  هىا كىنىًسيى مىا قىد مىٍت يىدى وًبًهٍم أىًكن ةن أىف )كىمىٍن أىٍظلىمي ًمم ن ذيكٍّرى بًآيىاًت رىبًٍّو فىأىٍعرىضى عىنػٍ
ًإف تىٍدعيهيٍم ًإلىى   [.ٕٓاٍلهيدىل فػىلىن يػىٍهتىديكا ًإذان أىبىدان( ]الكهف هلل يػىٍفقىهيوهي كىًفي  ذىانًًهٍم كىٍقران كى
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من ىنا ننظر فنجد المبليين الذين اجتمعوا في ذرا عرفات يجأركف إلى اهلل بالدعاء كالبكاء 
كالتضرع ألنفسهم كإلخوانهم كللمسلمين في بقاع األرض جمعاء كننظر إلى حاؿ المسلمين كإذا 

 أ منها.بهم ينتقلوف من حالة إلى حالة أسو 

ال يوسوسن  الشيطاف إلى أمٍّ كاحدو منكم فيقوؿهلل ىا ىم أكالء دىعىوا اهلل في يـو االستجابة كفي 
 مكاف االستجابة باكين متضرعين فلم ييٍستىجىٍب لهم.

 اهلل يستجيب كلكن إذا تحققت شركط االستجابة.

أنتم تركف الحالة التي نمر ك  -ال أمل في أف نسأؿ اهلل عز كجل السقيا  –يا عباد اهلل  –من ىنا 
إال إذا تحققت شركط االستجابةن ألف األمطار التي تهمي من  –بها كالخطر الذم يحدؽ بنا 

سماء اهلل إلى أرضو لن يكوف رزقان لي كلك أنت فق  كإنما ىو رزؽ  تو للناس جميعانن للتائهين 
من اهلل عز كجل أف يرفع  كللشاردين كللمستكبرين كمن ثم فمثل ىذا الدعاء الذم يتضمن رجاءن 

 الببلء عن األمة جمعاء البد لذلك من شركط.

كلقد حدثتكم عن ذلك الالحابي الذم جاء إلى رسوؿ اهلل يسألو الدعاء لو فقاؿ لوهلل )أعني على 
رأل فيو انحرافان كرأل فيو تقاليران فأراد أف يذكٍّرىهي بضركرة  نفسك بكثرة السجود(. لعل المالطفى 

ن فما بالك كالن كالتوبة إلى اهلل ثانيان لكي يستجيب اهلل دعاء مىٍنن دعاءى رسولو محمدو االستقامة أ
 بدعاء أمثالنا.

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يلهم أمتنا اإلسبلمية جمعاء في مشارؽ األرض كمغاربها قادة كشعوبان 
نو كتعالى كعندئذو سينالرىم أف يؤكبوا إلى ربهم كأف يياٍلًلحيوا حالهم كأف يالطلحوا مع اهلل سبحا

اهلل كسيؤيدىم بركحو من لدنو كما أي دى الرعيل األكؿ من أصحاب رسوؿ اهلل ثم الذين جاؤكا على 
 أعقابهم ثم الذين جاؤكا على أعقابهم.

أما إذا بقينا على ىذه الحاؿن قادة المسلمين في بقاع األرض المختلفة يلهثوف كراء التائهين 
اهللن يتبعونهم إتباع األعمى كيسيركف كراءىم كقد تبرموا من الدين الذم كالشاردين عن دين 

شرفهم اهلل عز كجل بون ينادكف بالحداثة  نان كالعلمانية  نان  خر كىم في كل مناسبة ينفضوف 
أفكارىم كعقولهم أماـ دكؿ الغرب من بقايا االنتماء إلى الدين كإلى اإلسبلـ أن ى لهؤالء الناس أف 
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 لهم التأييد كأن ى لهم أف تػيٍفتى ى أمامهم أبواب الالعود إلى مدارج العز كمدارج التأييد يكتب اهلل
 الذم كانت أجدادىم قد تبوؤكىا.

ىذه الحقيقة ينبغي أف نتبي نها كال يقولن قائلهلل ىا ىم أكالء الغربيوف التائهوف عن اهلل الجاحدكف 
النعمن لقد أجبت عن ىذا السؤاؿ في موقف بدين اهلل عز كجل يسرحوف كيمرحوف كيتقلبوف في 

سابع كلعلي أعود فأشرحو شرحان جديدان في موعدو الحعو إف شاء اهلل تعالى. أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 و١ف ٠ّىٓ ألٞ ٠ل أْ رٍٛس ثووخ ٘نٖ األهع اٌّجبهوخ

 

 

هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

اإلنساف أك تعيش أك تشيع في المجتمع  إف الماليبة الفادحة ال تكمن في المعاصي إذ يرتكبها
 فقد علمتم أف اهلل سبحانو كتعالى نعت نفسو بالتواب كعلمتم أف اهلل ىو القائلهلل

ني  ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّ ًميعان ًإن وي )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى  وبى جى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمر هلل 

كإنما تكمن الماليبة الكبرل في أف تشيع المعاصي في المجتمع أك أف يالطبغ بها األفراد مع 
االستهانة بها كمع عدـ االلتفات إلى خطورتها كمع عدـ التنبو إلى ضركرة التوبة منها كمع عدـ 

الكبرل التي قد يبتلي البارم سبحانو كتعالى مثل ىذا االلتفات إلى النتائج الخطيرة كاالبتبلءات 
المجتمع على أعقابها. تلك ىي الماليبة الفادحة التي ينبغي أف نتبينها حتى نتوقى من الوقوع 
 فيها. كإنها لسين ةه أخرل أك قانوف  خر من القوانين التي أعلنها اهلل عز كجل في محكم تبيانو.

ثػىنىا عن أمم ارتكبوا المع اصي كشاعت ألواف من المعاصي في مجتمعاتهم فأخذىم اهلل عز كجل حد 
ببعض االبتبلءات ليستيقظوا كليتنبهوا كلتسوقهم تلك االبتبلءات إلى اإلنابة إلى اهلل فلم يلتفتوا 
إلى شيء من ذلك كأعرضوا عن الرسالة التي أرسلها اهلل عز كجل إليهم منذران كمحذران فحاؽ بهم 

 أملوا في قولو عز كجلهللالعقاب الكبير. ت

ال ًإٍذ جىاءىيٍم )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى. فػىلىوٍ 
انيواٍ   [.ّْ-ِْيػىٍعمىليوفى( ]األنعاـ هلل  بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
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ىكذا يبين اهلل عز كجل لنا سبب ىبلؾ بعض األمم. لم يكن السبب مجرد العالياف كلكن 
السبب كاف االستخفاؼ بالعالياف كعدـ التنبو إلى الرسالة المحذرة التي كصلتهم من عند اهلل عز 

. كت أملوا في قولو عز كجل كىو يوض  كجل متمثلة في ألواف من المالائب كالتي نعاني منها اليـو
 مالداؽ ىذا القانوفهلل

انيوا ًلرىبًٍّهٍم كىمىا يػىتىضىر عيوفى(       ]المؤمنوف هلل  ا اٍستىكى اًب فىمى  [.ٕٔ)كىلىقىٍد أىخىٍذنىاىيم بًاٍلعىذى

 تلك ىي حيثية إىبلؾ تلك األمة التي يتحدث عنها البياف اإللهي.

تو أرل اهللي سبحانو كتعالى عن طريع كليمو موسى فرعوفى كلقد أنبأنا بياف اهلل عز كجل عن  يا
كمؤله كقومىون نب ههم اهلل من خبلؿ تلك اايات إلى ضركرة اليقظةن إلى ضركرة اإلنابة كالتوبة إلى 

 اهلل فأعرضوا كاستخفوان كانظركا كيف يعبر اهلل بل البياف اإللهي عن استخفافهمهلل

ا تىٍأتًنىا بًوً   [.ًُِّمن  يىةو لٍّتىٍسحىرىنىا ًبهىا فىمىا نىٍحني لىكى ًبميٍؤًمًنينى(   ]األعراؼ هلل  )كىقىاليوٍا مىٍهمى

 فكاف عاقبة ىذا االستكبار العذاب األطمهلل

ـى  يىاتو مُّفىال بلىتو فىاٍستىٍكبػىريكاٍ  ٍلنىا عىلىٍيًهمي الطُّوفىافى كىاٍلجىرىادى كىاٍلقيم لى كىالض فىادًعى كىالد  انيوٍا قػىٍومان  )فىأىٍرسى كىكى
 [.ُّّمٍُّجرًًمينى( ]األعراؼ هلل 

أيضان لم يستيقظوان استيقظوا لكن االستكبار حاؿ بينهم كبين اإلنابة إلى اهلل كعندئذو كانت العاقبة 
 كما تعلموفن نبذىم في اليم كأغرقهم في ذلك العذاب الواصب.

علينا من سماء اهلل عز كجلن ليس فينا عباد اهللهلل إننا نعلم جميعان أسباب ىذه الماليبة التي تطل 
من يجهل األسباب الكامنة كراء ىذا الغضب اإللهي الذم يتراءل لنا من سمائو كال ينبع لنا من 
أرضون ما أظن أف فينا من يجهل ىذا السبب السيما الذين يكمنوف كراء ىذه األسبابن كلكن 

كبر على ىذا الذم يذكرنا اهلل عز كجل االبتبلء الخطير ىو ىذا الذم أقولو لكم. ىنالك من يست
بون ىنالك من يستخف بهذه الرسالة اإللهية التي يخاطبنا بها كالتي تحمل بين طياتها النذير 

الخطيرن نعم إنها ماليبة فادحة ال أذكر أننا ابتلينا بمثلها في شامنا ىذه ق  كلكنها مع ذلك ىي 
 مقدمةن مقدمة لماليبة أطم كلغضب إلهي أشد.
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كامنةن في معالية تزؿ بها األقداـ فكلنا ضعفاء ككلنا   –مرةه أخرل أقوؿ لكم  –الماليبة  ليست
معرضوف للمعاصين ليست الماليبة كامنةن في أف ينجرؼ المجتمع لسبب ما إلى بعض 

االنحرافاتن فالمجتمع ىو الفرد المتكرر كالناس أي ان كانوا ضعفاء كما كصفهم بياف اهلل سبحانو 
الماليبة الكبرل التي تطل علينا من سماء اهلل عز كجل تكمن في اإلعراض عن  كتعالىن لكن

التوبةن تكمن في االستكبار على الرجوع إلى اهلل سبحانو كتعالىن تكمن في االستخفاؼ بهذه 
ن ىذا ىو الشيء المخيف يا عباد اهلل كىذا ما  الماليبة كمحاكلة عدـ االعتراؼ بها إلى ىذا اليـو

ه كما ينبغي أف نعود بو إلى أنفسنا فلف كجدنا أننا من ىؤالء الذين يستخفوف ينبغي أف نحذر 
بعقابيل المعاصي فلنسرع باإلنابة كالتوبة إلى اهلل عز كجل كلنذكٍٍّر إخواننان أقاربنا الذين يلوذكف بنا 

 بضركرة التذلل كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى كعندئذو يرتفع الببلء.

اؽ إليها اإلنساف بسائع من الضعف ال تحجب اإلنساف عن رحمة اهلل بل لعلها المعالية التي ييس
تسوقو إلى رحمة اهللن كصدؽ من قاؿهلل معالية أكرثت ذالن كانكساران خيره من طاعةو أكرثت عزان 

 كاستكباران.

أقوؿهلل إف إنني أقوؿ أيها اإلخوة اعتمادان على سين ةو قرأتيها كلعلكم تقرؤكنها في كتاب اهلل عز كجلن 
ىذه الماليبة التي نعاني منها اليـو كالتي ىي جديدة في نوعها ستبقى بل ىي متجهة إلى 

 االستفحاؿ كإلى االتساع إف لم نعالجها معالجة عامة بتوبة صادقة كإنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى.

ر أمير المعاصين كل المسلمين متعرضوف لهان أصحاب رسوؿ اهلل تعرضوا للمعالية. في عهد عم
المؤمنين ثاني خلفاء المسلمين كقع قح  في عاـ من األعواـ يسمى عاـ الرمادةن خرج عمر بن 
الخطاب بوصفو أمير المؤمنين مع أصحاب رسوؿ اهلل جميعان يستسقوف كالذكا كتوسلوا بعم رسوؿ 

 –اء كالتضرع كىو يجأر إلى اهلل متذلبلن بالدع –اهلل العباس فماذا قاؿ العباس عم رسوؿ اهلل؟ قاؿ 
اللهم إنو لم ينزؿ ببلء إال بذنب كال يكشف الببلء إال التوبة كىا ىي ذم أيدينا ممتدة إليك 

باعترافنا بالذنب كىا ىي ذم نواصينا بين يديك بالتوبة فاسقنان نحن تائبوفن نحن راجعوف إليك. 
. لما رجعوا إلى اهلل قالها عم رسوؿ اهللن قالها أمير المؤمنين عمرن قالها كل أصحاب رسوؿ اهلل

كلما أعلنوا التوبة كاإلنابة أماـ باب اهلل عز كجل سيقيوا في مساء ذلك اليـو كامتدت السقيا كامتد  
 كـر اهلل عز كجل كلم ينقطع.
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تعالوا نتداعى إلى االستسقاءن ال يقولن قائل ىذان حسبنا  –أيها اإلخوة  –كاليـو ال يقولن قائل 
ستجبنا لهذا التداعي كقمنا بما أمرنا اهلل عز كجل بو من االستسقاء دكف توفر ىذا الكبلـ. إننا إف ا

لشركط ىذا االستسقاء لن تتحقع االستجابة. إذا لم نقدـ بين يدم ىذا االستسقاء أماـ اهلل توبةن 
صادقة على كل المستويات كردان للمظالم فلف االستسقاء ال يفيد بل ربما كاف سببان لشماتة 

ممن ال يؤمنوف كال يثقوف بأف اهلل عز جل ىو الرزاؽ كأف األسباب جند من جنود اهلل عز الشامتين 
 كجل.

كمع ذلك فلنني أبشركم بأف شامنا ىذه مكلوءة بعناية اهللن ككيف ال تكوف مكلوءة كقد نج  اهلل 
 إليها أنبياءههلل

ا نىاهي كىليوطان ًإلىى اأٍلىٍرًض ال ًتي بىارىٍكنىا ًفيهى  [.ًُٕلٍلعىالىًمينى( ]األنبياء هلل  )كىنىج يػٍ

ىو سيدنا إبراىيم كلوط. ىذه األرض ىي ىذه األرض التي أنتم فيها. شامنا ىذه مكلوءة بعناية 
اهللن كمهما كفدت إلينا الخط  عن يمين كشماؿ من أجل امتبلخ ىذا الدين من ىذه البلدة 

كجوو من أحد كجهين للحركة  فلسوؼ تبوء تلك الخط  كأربابها بالخذالف. كإنني أحدثكم عن
التالحيحية التي تعود ذكراىا في ىذه األياـ. لهذه الحركة التالحيحية كجو سياسي ككجو  خر 

 دينين كأكثر الناس يعلموف كجهها األكؿ السياسين كأنا محدثكم عن الوجو ااخر الديني.

جاءت  –حمو اهلل ر  –في لقاء من اللقاءات التي كتبها اهلل عز كجل لي مع رئيسنا الراحل 
فقاؿهلل إف الذم دفعني إلى القياـ  –الحركة التالحيحية  –المناسبة للحديث عن ىذه الحركة 

بهذه الحركة إنما ىو شيء كاحدن حماية معتقد ىذه األمة كدينها مما كاف يراد لهمان فلقد كانت 
كلكن اهلل سخ رىًني  الشيوعية على األبواب كإف ىي إال خطوات كسيعلن اإلتباع لئللحاد كالشيوعية

فقمت بما قمت بو حمايةن لدين ىذه األمة كمعتقداتها اإلسبلميةن ثم قاؿ ليهلل كىذه محاضر 
 الجلسات خير شاىد على ىذا الذم أقولو لك.

إذان باألمس كيًجدى من تربه بدين ىذه األمة كلكن يدان ربانية جاءت فأبعدت شب  ىذا الخطر عن 
يد اإللهية الحانية موجودةن ىذه اليد ستدفع عنها الخطر كمن ثم فاألرض أرضنا المباركةن كاليـو ال

التي كصفها اهلل بالمباركة كيف يمكن ألم يد أف تلوث بركتها؟! أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 العظيم.
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 عٛاثبً ػٍٝ ِمٌٛخ: ٌٛ وبْ اٌمؾؾ ثىضوح اٌّؼبط١ٍىبْ اٌغوة أٌٚٝ ثٗ ِٕب

 

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

من أعماؽ قلوبو مؤمنةو بو قائلينهلل اللهم إنا قد ميًطٍرنىا  تعالوا نبتهل إلى اهلل سبحانو كتعالى كنخاطبو
بفضلك كإحسانك ال بعملنا كعدلكن كنا ننتظر أف تعاقبنا لسوء أعمالنا كللكثير من مظاىر 

إعراضنا كلكنك أريتنا من ذاتك العلية كجو الالف ن أريتنا كجو المغفرة كاإلكراـ فنسألك اللهم أف 
همنا القياـ بحع ىذا الشكر لك كما ينبغي كعلى النحو الذم تقدرنا على شكر نعمك كأف تل
 يرضيك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ.

يظل يتكرر على كثيرو من األلسنن كمهما أجبنا عن ىذا السؤاؿ البد  –يا عباد اهلل  –ثم إف سؤاالن 
هذا أف نجد أف ألسنان تلوؾ ىذا السؤاؿ مرةن أخرلن ذلك ألف في الناس من يحركوف ألسنتهم ب

السؤاؿ أك االستشكاؿ كلكنهم ال يوجهوف  ذانهم ق  إلى سماع الجوابن فكيف السبيل لحل 
ىذه المعضلة؟ كيف نتابع اإلخوة الذين يكرركف سؤالهم ىذا في كل نادو كفي كل مجتمع كفي كل 
 مناسبة ثم إنهم يعرضوف عن الجواب ألنهم قد ال يوجدكف في أماكن مثل ىذا المكاف المقدس.

اؿ ىو ما قد أجبت عنو منذ عدة أسابيعن لماذا تربطوف حبس األمطار كاالبتبلءات المتنوعة السؤ 
بالمعاصي التي قد نتورط فيها كىا ىي المجتمعات الغربية غارقة إلى الحمأة في كل أنواع 

المعاصي كفي كل مظاىر االنحراؼ كالسوء كمع ذلك فلف نعم اهلل عز كجل ال تنقطع عنون كإف 
لسماء يظل يالاف  كل أرضو من تلك األراضين في كل بقعة من تلك البقاع؟ ىذا ىو قىٍطرى ا

السؤاؿن فما الجواب؟ أعود فأكرر الجواب مرة أخرلن كليت أف اإلخوة الذين يسألوف يػيتىاح لهم 
 أف يسمعوا الجواب بطريقة ما.
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ميثاؽ اإليماف بو عباد اهللهلل إف في الناس من يخاطبهم اهلل عز كجل يطلب منهم التوقيع على 
كالعبودية لون كمن الناس من كقعوا على ىذا الميثاؽ يخاطبهم اهلل عز كجل بضركرة تطبيع 

 مقتضيات الميثاؽن فانظركا إلى الفرؽ.

يخاطب اهلل سبحانو كتعالى التائهين الشاردين عن اإليماف بو الذين لم يدخلوا بعد ساحة التعرؼ 
 دية لو يقوؿ لهمهللعليو كساعة االلتزاـ بحقيقة العبو 

 [.ٕ )كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍم كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكيم بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍم سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا( ]المائدة هلل

يقوؿ لهمهلل لقد أصغيتم إلى الميثاؽ الذم دعوتكم إلى التوقيع عليون كىا أنتم كقػ ٍعتىٍم كذلك عندما 
 ا كىأىطىٍعنىا(ن إذان فأنتم مطالبوف بالتطبيع.قلتمهلل )سىًمٍعنى 

 يقوؿ لهم أيضانهلل

 [.َْ)كىأىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم( ]البقرة هلل 

)أىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم( الذم كقػ ٍعتيٍم عليو عندما قلتمهلل  منا أيكًؼ أنا بًعىٍهًدم تجاىكم بلرساؿ النعم 
 التي كعدتكم بها. كحمايتكم من كل سوء كإعطائي لكم األجور

عندما يخاطب ربنا سبحانو كتعالى الشاردين عن ىذا التوثيعن الشاردين عن اإليماف بو يقوؿ لهمهلل 
(ن كعندما يخاطب الذين  منوا بو كيدعوىم إلى تطبيع مقتضيات الميثاؽ يقوؿهلل )يىا  ا الن اسي )يىا أىيػُّهى

ا ال ًذينى  مىنيوٍا(ن فاسمعوا كالحظوا الفرؽ  .أىيػُّهى

ا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىن ضىل  فىلً  ًن اٍىتىدىل فىًلن مى ا الن اسي قىٍد جىاءكيمي اٍلحىعُّ ًمن ر بٍّكيٍم فىمى ن مىا يىًضلُّ )يىا أىيػُّهى
هىا( ]يونس هلل   [.َُٖعىلىيػٍ

 ىذا خطاب للناس جميعان يدعوىم فيو إلى التوقيع على ميثاؽ العبودية هلل كمعرفتو.

 [.ٕٓا الن اسي قىٍد جىاءٍتكيم م ٍوًعظىةه مٍّن ر بٍّكيٍم كىًشفىاء لٍّمىا ًفي الالُّديكًر( ]يونس هلل )يىا أىيػُّهى 

هىا زىٍكجىهىا( ]النساء هلل  ةو كىخىلىعى ًمنػٍ ا الن اسي اتػ قيوٍا رىب كيمي ال ًذم خىلىقىكيم مٍّن نػ ٍفسو كىاًحدى  [.ُ)يىا أىيػُّهى
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الذين لم يقعوا بعد على صك عبوديتهم هللن كعلى صك أالحظتم؟ الخطاب موجو إلى الناس 
معرفتهم هلل عز كجلن ال يطالبهم اهلل إال بشيء كاحدن يطالبهم بالتوقيع على ىذا الميثاؽن فلف 

 كق عوا فيطالبوف بعد ذلك بالتنفيذ كإف لم يوقعوا تركهم كشأنهم لعقابهم الذم ينتظرىم يـو القيامة.

ككق عوا على صك ىذا الميثاؽ بينهم كبين اهلل عز كجلن كق عوا على صك  أما الذين  منوا كصد قوا
عبوديتهم هلل كألوىية اهلل كاحدان ال شريك لون كق عوا على الحقوؽ المترتبة في ذممهم كأعناقهم 

 تجاه اهلل عز كجل فيخاطبهم قائبلنهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيوًد( ]المائ  [.ُدة هلل )يىا أىيػُّهى

 أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيوًد التي التزمتم بها.

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىٍقرىبيوٍا الال بلىةى كىأىنتيٍم سيكىارىل حىت ىى تػىٍعلىميوٍا مىا تػىقيوليوفى( ]النساء هلل   [.ّْ)يىا أىيػُّهى

ا ال ًذينى  مىنيوٍا( إال ليذكٍّرىم بالعهد ا لذم كق عوا عليو تجاه ربهم كىكذان ال يقوؿ لهمهلل )يىا أىيػُّهى
ا ال ًذينى  مىنيوٍا( ليدعوىم إلى تنفيذ ىذا العقد.  كخالقهمن يخاطبهم بػ )يىا أىيػُّهى

فأعود فأقوؿهلل أما نحن المسلمين المؤمنين باهلل فلقد كقػ ٍعنا  –أيها اإلخوة  –إذا تبي نى لنا ىذا 
دان مملوكين هلل ككقعنا على حقوؽ اهلل عز كجل العقدن كق عنا صك عبوديتنا هلل كأعلنا عن ىويتنا عبي

علينا ككق عنا على أننا منقادكف لشريعة اهلل كأمرهن فلذا أعرضنا بعد التوقيع عن أكامر اهلل عز كجلن 
أعرضنا بعد التوقيع عن الواجبات التي كاثقنا اهلل بها إذ قلنا سمعنا كأطعنا نستحع عندئذو العقاب 

 القيامة كما توع دى ككما بي نى في محكم تبيانو.في دار الدنيا قبل يـو 

أما أكلئك الناس الذين لم يوقٍّعوا على صك ىذا العقد كأعرضوا عن دعوة اهلل عز كجل لهم 
ليوقٍّعوا على صك عبوديتهم هلل كليوقٍّعوا على بالغ حقوؽ اهلل في ذممهم كليوقٍّعوا على ضركرة 

ف اهلل عز كجل ال يكلمهم كال يخاطبهم كال يأمرىم بتنفيذ ما تنفيذ شرائع اهلل كأمره في حياتهم فل
لم يوقٍّعوا عليون ال يأمرىم بتنفيذ الشرائع التي لم يتعرفوا عليهان كىذا من أدؽ مظاىر عدالة اهلل 

 عز كجل.

بل أقوؿ لكم شيئان  خر يا عباد اهلل. لو أف ىؤالء الذين لم يوقٍّعوا على صك العبودية هلل كعلى 
مهم بتنفيذ أكامر اهللن لو أنهم تركوا الخمرة كلو أنهم تركوا المعاصي كلها أفيثيبهم اهلل عليها؟ التزا

أفيجزؿ اهلل لهم األجر على شيء من ذلك؟ أبدانن لن يثيبهم على شيء من ذلك. كما أنهم لن 
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م في دار يثيبهم على تنفيذ شيء لم يوقٍّعوا مع اهلل على صك العبودية هلل لهم فكذلك ال يعاقبه
 الدنيا أيضان.

ىؤالء الذين يعيشوف في الغربن نعم إنهم يتقل بوف في حمأة الرذائلن إنهم يتقلبوف في بحار 
متبلطمة من المعاصي كلكن لماذا يبلحقهم اهلل عز كجل كلماذا يعاقبهم على ذلك كىم لم يوقٍّعوا 

م يقولواهلل  منا بك يا إلهنا كىا على الالك الذم دعاىم اهلل سبحانو كتعالى إلى التوقيع عليون ل
نحن خاضعوف لتطبيع أمرؾن لم يقولواهلل ىا نحن مؤمنوف بالرسل كاألنبياء الذين ابتعثتهم كىا نحن 
مؤمنوف بقر نك حتى يخاطبهم اهلل كيحاسبهم على عدـ تنفيذ أكامر اهلل الواردة في ىذا القر فن 

ار الدنيا كإنما التـز أف يعاقبهم على عدـ توقيعهم لم يوقٍّعوان ىؤالء لم يلتـز اهلل أف يعاقبهم في د
 صك عبوديتهم هلل يـو القيامة.

أما نحن المسلمينن أما نحن المؤمنينن أما نحن الذين نتلوا كتاب اهلل  ناء الليل كأطراؼ النهار 
أك نالغي إلى كتاب اهلل عز كجل ييتلى على مسامعنا في كل مناسبة ككسائل إعبلمنا المسموعة 

مرئيةن أما نحن الذين نقوؿ صباح كمساءهلل إننا مؤمنوف بك كبوحدانيتكن مؤمنوف بقر نك كال
 فبلشك أف اهلل عز كجل يبلحقنا بتنفيذ ىذا الذم كق عنا عليو

ا ال ًذينى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيوًد( ]المائدة هلل   [.ُ)يىا أىيػُّهى

ينبغي أف توقعوهن كق عنا على ىذا الالك فلذا عقده كق عتموهن عقد كصكٌّ مثبت في أعناقكم إذان 
أعرضنا بعد ذلك عن مقتضى التنفيذن إذا أعرضنا بعد ذلك عن أكامرهن إذا انحططنا بعد ذلك في 

األكزار التي حذرنا اهلل عز كجل منها عندئذو نستحع العقاب الدنيوم. كىذا فرؽ دقيع كلكنو 
الك العبودية هلل كاإليماف بو إلهان كاحدان كاإليماف كاض ن فرؽ ما بيننا نحن المسلمين الموقعين ل

 بكتبو كرسلو كأنبيائو كبين أكلئك الشاردين الذين لم يوقعوا على ىذا الالك أبدان.

 ىل أزيدكم بيانان أيها اإلخوة لهذه الحقيقة؟

 أرأيتم إلى ىيئة األمم المتحدة تنتهي إلى كضع مشركع تريد أف تلـز بو الدكؿ المختلفةن ماذا
تالنع؟ ترسل ىذا المشركع إلى الببلد العربية أك غير العربية المختلفة لكي يركا رأيهم في ىذا 
المشركعن فالذين كق عوا على الموافقة يبلحقوف بضركرة التنفيذن كالذين لم يوقعوا على الموافقة 

 ف تبلحقهم.كأعلنوا أنهم غير مقتنعين بو فلف ىذه الهيئة الدكلية ال تبلحقهم كليس من حقها أ
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دقيقة كعجيبة كلكني أعود فأقوؿهلل ترل ىل أنا  –يا عباد اهلل  –عدالة اهلل عز كجل في حع عباده 
بحاجة إلى أف أجيب عن ىذا السؤاؿ مرة ثالثة كرابعة كخامسة؟ أغلب الظن أنني سأحتاج إلى 

شفوف غليلهم ذلك ألف الذين يطرحوف ىذا السؤاؿ ال نراىم في مثل ىذا المكاف كمن ثم فلنهم ي
 بطرح السؤاؿن يحركوف ألسنتهم بذلك كلكنهم ال يوجهوف  ذانهم إلى اإلصغاء إلى الجواب.

أما ما يتعلع بالحضارة الغربية لماذا تألقت كأما حضارتنا اإلسبلمية لماذا خابت كتراجعت فلهذا 
فأجيب  السؤاؿ جواب  خر أجبت عنو أيضان في مرة من المرات من ىذا المكاف كلكني سأعود

مرة أخرل عن ىذا السؤاؿ لنزداد ثقة بعدالة اهلل كلنزداد ثقة برحمة اهلل التي تجاكزت حدكد ىذه 
 العدالةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٍجت رفٛق اٌّغزّؼبد اٌغوث١خ ٚرقٍف اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٟ اٌّؼبهف ٚاٌؼٍَٛ

 

 

ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

رسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعدهلل

ع أف أجبت عنو كىا أنا أعيد الجواب عنو مع فما يزاؿ إخوة لنا يطرحوف ىذا السؤاؿ الذم سب
 عودة السؤاؿ مرة أخرل.

يقوؿ أحدىمهلل لماذا تظل المجتمعات الغربية متفوقة في معارفها كعلومها الماديةن متميزة في 
اإلبداع كاالختراعن ثركات الدنيا تحت أيديهم كزماـ القيادة في العالم خاضع لسلطانهم كىم كفرة 

غيٍّ كعلى كل أنواع المعاصي كالفواحش في حين أف المجتمعات العربية اليـو فجرة عاكفوف على ال
تعاني من كثير من التخلف في المعارؼ كالعلـو الماديةن تعاني من التخلف في اإلبداع كاالختراعن 
تعاني من الفقر كىي التي كانت مضرب المثل في الغنىن تنظر إلى كضعها كإذا ىي تابعة بعد أف  

ة مع أف أىل ىذه المجتمعات مسلموف مؤمنوف باهلل سبحانو كتعالى؟ ىذا ىو السؤاؿ كانت متبوع
 المتكرر الذم سبع أف أجبت عنو كىا أنا ذا أعيد الجواب عنو مع عودة السؤاؿ.

كلكن الغريب يا عباد اهلل أٌف الذين يطرحوف ىذا السؤاؿن ال مستفسرين بل مستنكرين كمنتقدينن 
هلل أماـ ىذا المظهر؟ الغريب أف ىؤالء ال يلتفتوف إلى ما يقولو اهلل في كتابون قائلين أين ىي عدالة ا

ال يلتفتوف إلى سنن اهلل سبحانو كتعالى في عبادهن معرضوف عن اإلسبلـ الذم ييذىكٍّريكف العالم بو 
 كيسألوف عن مالير العدالة اإللهية أمامو. فما الجواب عن ىذا السؤاؿ يا عباد اهلل؟

 تىاف من السنن الربانية التي يأخذ اهلل عز كجل بها عباده كالتي أعلن عنها في محكم تبيانو.ىما سين  
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أما القانوف األكؿ فهو القانوف الذم يقضي بأف كل  –أك بالعبارة الحديثة  –أما السُّن ةي األكلى 
يل إنساف أك كل مجتمع بذؿ الجهد في سبيل الوصوؿ إلى غايةن تحمل التعب كالضنى في سب

ىدؼن بذؿ العىرىؽ سخيان في سبيل ىدفو ىذا البد أف يوصلو اهلل عز كجل إلى غايتو كالبد أف 
يعطيو ثمرة جهوده أيٌان كاف ىذا اإلنساف أك أيٌان كاف ىذا المجتمع مسلمان مؤمنانن جاحدان كافرانن فهذا 

 ىو القانوف األكؿن يعبر عنو بياف اهلل عز كجل بقولوهلل

الىهيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفيهىا الى يػيٍبخىسيوفى( ]ىود هلل  )مىن كىافى ييرًيدي  ا نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍم أىٍعمى نٍػيىا كىزًينىتػىهى اٍلحىيىاةى الدُّ
ُٓ.] 

 ثم قاؿهلل

انيوٍا يػىعٍ  لي )أيٍكلىػًئكى ال ًذينى لىٍيسى لىهيٍم ًفي ااًخرىًة ًإال  الن اري كىحىًب ى مىا صىنػىعيوٍا ًفيهىا كىبىاًطله م ا كى وفى( ]ىود هلل مى
ُٔ.] 

كأما القانوف الثاني فهو ذلك الذم يقضي بأف اهلل سبحانو كتعالى إف رأل فردان أك مجتمعان اصطبغ 
بذؿ العبودية هلل عز كجل كأصغى إلى كصاياه كأكامره فنف ذىا بالدؽ كدقة فلف حقان على اهلل عز 

ًة أف يرقى بهؤالء  –كقد ألـز اهلل بذلك ذاتو كال ملـز لو  –كجل  ًة التقدـن إلى سيد  الناس إلى سيد 
الحضارة قفزان فوؽ الجهود كفوؽ مقتضيات الزمن كمراحل الزمنن كقد عب ر البياف اإللهي عن ىذا 

 بقولوهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال   ًذينى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍم( ]النور هلل 

 كيعبر عنو البياف اإللهي أيضان بقولوهلل

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحل هلل   [.ٕٗ)مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

الذم يتطارحو اليـو  ىذاف القانوناف نقرؤىما في كتاب اهلل ىما الجواب باختالار عن ىذا السؤاؿ
 إخوة لنا.

المجتمعات الغربية أصحابها كرثوا عن  بائهم كأجدادىم جهودان تحملوىا كعىرىقىان بذلوهن جامعاتهم 
القديمة كالحديثة تشهد بذلكن تاريخ الحضارة الغربية يشهد بذلكن إنهم اعتمدكا في ذلك على 
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ة كلم يعتمدكا في ذلك على دين كلم جهودىم الشخاليةن اعتمدكا في ذلك على قدراتهم الذاتي
يستنزلوا في ذلك نالران من عند رب العالمين سبحانو كتعالى فحع  لهم بمقتضى قانوف اهلل الذم 
سمعتم بيانو أف يكرمهم اهلل عز كجل بثمرات جهودىم كال فرؽ بين أف يكونوا مؤمنين أك غير 

 مؤمنينن عاكفين على الغيٍّ أك ملتزمين للرشدن نعم.

ا نحن العرب الذين نقوؿ إننا مسلموف في ىذا العالر فلننا أحفاد ذلك الرعيل األكؿ الذم كاف أم
قبل مجيء اإلسبلـ ممثبلن في بعثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مضرب المثل في التخلف 
كاألمية كالجهلن كانوا يعيشوف على ىامش التاريخن إف ىي إال سنوات يسيرة مضت من عمر 

الحع باإلسبلـ كاصطباغهم حقان بذؿ العبودية هلل كانقيادىم بطواعية ألمر اهلل سبحانو  التزامهم
كتعالى حتى سىمىا بهم بياف اهلل بل قانونو إلى صعيد الحضارة الباسقة قفزان فوؽ شركط الزمنن قفزان 

الفت  فوؽ شركط الجهدن قفزان فوؽ شركط األتعاب التي بذلها أكلئك الغربيوف. لم يمض من عمر 
اإلسبلمي إال ربع قرف كإذا بأكلئك الذين كانوا مضرب المثل في التخلف بكل أنواعو إذا بهم 

 غدكا مضرب المثل في التقدـ بكل أنواعو.

حدثونين أكلئك المهندسوف من العرب الذين بهركا العالم من أم جامعة تخرجوا؟ حدثونين أكلئك 
منهم الدكرة الدموية كغيرىا من أم جامعة تخرجوا؟ األطباء الذين بهركا العالم كأبدع من أبدع 

حدثونين أكلئك العلماء الذين بٌثوا العالم في علم الفلك كالرياضيات كغيرىا من أم جامعة 
 تخرجوا؟ إف ىو إال القفز الذم شاءه اهلل لهمن إف ىو إال مالداؽ قولوهلل

 [.ِِٖ)كىاتػ قيوٍا الٌلوى كىيػيعىلٍّميكيمي الٌلوي( ]البقرة هلل 

ىذا ىو التاريخ العربي الذم نعرفون كقد ذكر العلماء في ترجمة أبي الحسن علي بن النفيس أنو  
كاف يعكف على معارفو الطبية كغيرىا فلذا كقف أماـ مشكلة أك معضلة لم يتأت لو حلها ترؾ ما 

الرشد.  ىو بالدده كىيرًعى إلى الميضئة فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين ثم التجأ إلى اهلل أف يلهمو
 أبو علي ابن سينا كذلك كاف شأنو.

يتبرموف باإلسبلـ  –ال أقوؿ جلهم  –عندما يتبـر أكثر المسلمين العرب  –يا عباد اهلل  –كاليـو 
كيمٌلوف من ال أقوؿ االلتزاـ بو بل من االنتماء أيضان إليون يرفعوف لواء الحداثة كما أشبو كتتجو 

الغربية ىنا كىناؾ ماذا تنتظر من المنطع كماذا ننتظر من سنة منهم المطامع إلى تقليد المجتمعات 
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اهلل الثانية؟ البد أف يقوؿ لهم قانوف اهلل عز كجل إذان أنتم لستم ااف بحاجة إلى اإلسبلـ تعالوا 
 فاخلعوا ىذا الثوب إذان كارجعوا كما يقوؿ اهللهلل

 [.ُّاألنبياء هلل )اٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍم( ]

تلمسوا جهودكم كثمراتهان ارجعوا. إف كنتم قد بذلتم جهدان متمثبلن في أنفسكم أك أجدادكمن إف  
كنتم قد بذلتم عىرىقىان أك تحملتم جهدان في سبيل حضارة متعتكم بهان في سبيل تبٌوء مركز من 

نفسكم بون ىذا ما يقولو التقدـ العلمي كالتقني كاالقتالادم بوأتكم بو فارجعوا إليو كأسعدكا أ
 قانوف اهلل سبحانو كتعالى.

أمتنا العربية كاإلسبلمية اليـو تعلن بلساف الحاؿ أنها لم تعد بحاجة إلى من ًة اإلسبلـ كإف كانت 
تتجمل باالنتساب إليون كإف كانت تتجمل بالتباىي بأكلئك الذين التزموا بو حع االلتزاـ كاصطبغوا 

 –كما تعلموف   –فسما بهم قانوف اهلل إلى ما قد ذكرت لكمن لكنهم اليـو بذؿ العبودية هلل حقان 
يرفعوف لواء الحداثة كينظركف إلى اإلسبلـ كمقوماتو على أنو شيء قديم بائد أكل الدىر عليو 
كشرب إال من رحم ربك طبعانن قانوف اهلل ماذا يقوؿ؟ يقوؿهلل حسنان ارجعوا إلى التاريخ الغابر إف 

رو لجهودو شخالية بذلتموىا كما بذؿ أىل الغرب فتمتعوا بثمرات جهودكمن أما إف  عثرتم على  ثا
كاف الماضي الذم تعتزكف بو ثمراتو التي سمت بكم إلى أكج التقدـ إنما كانت عن طريع الرقي 
في سيل ًم اإلسبلـ عبر درجات اإلسبلـ إذان كأنتم ااف تعلنوف أنكم لستم بحاجة إلى السُّل م فبل بد 

 ف ترجعوا إلى ما كنتم عليو قبل اإلسبلـ.أ

 ىذا ىو قانوف اهللن بمقدار تراجعنا عن االلتزاـ بهذا الدين يقضي اهلل علينا بمقدار ذلك تخلفان.

 ضربت باألمس مثبلن لهذا كىا أنا ذا أعيد المثل مرة أخرل. –يا عباد اهلل  –كإني 

يهان ليس لها طعاـ يسدُّ جوعتهان ليس لها لباس أسرة منكوبة تقيم في العراءن ليس لها داره تأكم إل
يقيها من الحر كالبرد. مر  رجل ثرم كريم ذك مركءة عالية نظر إلى ىذه األسرة فداخلتو الشفقة 
عليهان حملها بأفرادىا كأقامها في دار منيفةن في دار باذخة كأجرل عليها جراية شهرية مجزئةن 

ي النعيم بعد ذلك الضنكن مرت مدة كىم يثنوف على ىذا عاش أفراد ىذه األسرة كىم يتقلبوف ف
اإلنساف الكريم الذم انتشلهم من أسباب الهبلؾن كلكن ما ىي إال مدة حتى طافت نشوة 

الكبرياءن طافت نشوة الحياة الباذخة التي يتمتعوف بهان طاؼ كل ذلك برؤكسهمن نسوا الذم 
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التي انتشلتهم منهان تنكركا للرجلن ماذا يقوؿ  تفضل عليهمن نسوا الحالة التي كانوا فيها كاليد
القانوف المنطقي؟ يقوؿ التاليهلل جاء ىذا اإلنساف فطرؽ عليهم البابن قاؿ لرب األسرةهلل يبدكا 
أنكم استغنيتم كيبدكا أنكم أصبحتم في غنى عن اليد التي أنقذتكم كالتي تمدكم بالعطاء إذان 

اخرجوا إلى نتيجة كثمرات جهودكم التي بذلتموىا. تفضلوا كاخرجوا إلى الغنى الذم نسجتموهن 
كلكن ىا ىي ذم البيوت األخرل التي تحي  بنا لماذا ال  –كما نسمع اليـو   –يقوؿ رب األسرة 

تطردىم ىم أيضان من بيوتهم كما تطردنا؟ يقوؿهلل الن فرؽ كبير بينكم كبينهمن أكلئك ىم الذين 
نوا أنفسهم كبذلوا الجهد الطويل كالكثير في سبيل تعبوا في بناء بيوتهمن أكلئك ىم الذين أض

حياتهم الباذخة المترفة التي يتقلبوف فيها أما أنتم فما ىي جهودكم؟ ارجعوا إلى مساكنكم التي 
 بنيتموىا بجهودكم.

كاهلل الذم ال إلو إال ىو ذلك ىو مثل مجتمعاتنا العربية اليـو بالنسبة للمجتمعات الغربيةن كانظركا 
هللإلى بيا  ف اهلل الذم كأنو يخاطبنا اليـو

 [.ُّ)الى تػىرٍكيضيوا كىاٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍم( ]األنبياء هلل 

ن ال تبحثوا ىنا كىنا عن أسباب الذؿ التي حاقت بكمن ال تستنكركا  ىذا كبلـ اهلل يخاطبنا بو اليـو
تيٍم ًفيًو(ن أنتم مترفوفن أنتم أغنياءن أنتم لستم بحاجة إلي ن )اٍرًجعيوا كال تعترضوا )اٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفػٍ 
اًكًنكيٍم(.  ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسى

 خطاب تهكمي توبيخي يخاطبهم اهلل سبحانو كتعالى بو.

ها تخاطبنا يا عجبانن مهما كر ٍرتي ىذه ااية في كتاب اهلل ال يمكن إال أف أتالور أنها نزلت اليـو كأن
هلل  اليـو

 [.ُّ)الى تػىرٍكيضيوا كىاٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍم لىعىل كيٍم تيٍسأىليوفى(   ]األنبياء هلل 

 نعمن ىذا ىو الجواب بعد الجواب الذم ذكرتو لكم قبل أسبوعين.

 أسأؿ اهلل عز كجل أف يلهم المعترضين أال يفركا من الجواب.

 اهلل أف يلهم الذين يحركوف ألسنتهم باالنتقاد أف يوجهوا أسماعهم إلى الجواب.أسأؿ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلًم كىآف ةن   يىا أىيػُّهى

مد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الح
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبار 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف عندما يرسل أصحابو في سرية من السرايا 
وصي أصحابو أال يتعرضوا بأم عدكاف على الرىباف في أديرتهم كال على المتعبدين لرد عدكاف ما ي

العاكفين في كنائسهم. كقد ص  أيضان عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو استقبل كفد نالارل 
نجراف ضيوفان أنزلهم في مسجده كأًذفى لهم أف ييالىلُّوا صلواتهم في مسجده صلى اهلل عليو كسلم. 

التي تتضمن تنظيم  –كثيقة المدينة  –يضان أنو صلى اهلل عليو كسلم اكتتب في الوثيقة كص  أ
الحياة السارية ما بين المسلمين كاليهود نالت الوثيقة على أف اليهود كالمسلمين يتعايشوف في 

 ظل أمنو كسبلـ كأف للمسلمين دينهم كلليهود دينهم.

ذ أقدـ العالور يحتفلوف بيـو الميبلد كيحتفلوف بما كلقد علم الناس جميعان أف النالارل كانوا من
يسمونو عيد رأس السنة الميبلدية. كلم نسمع أبدانن كلم يسمع أحد أف في الالحابة من توج وى بأم 
عدكاف على النالارل كىم  منوف في مساكنهم أك كىم يحتفلوف في أنديتهم أك كىم يعبدكف اهلل 

م يسمع أحده أف في الالحابة أك في التابعين أك في من على طريقتهم في أديرتهم ككنائسهم. ل
 تبعهم قاـ بشيء من ىذا العدكاف أبدان.

 كإنما تفر ع ىذا كلو من قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّ  هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدٍّ كىيٍم كىتػيٍقًسطيوا )الى يػىنػٍ
 [.ًٖإلىٍيًهٍم ًإف  الل وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنةهلل
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 كيتفرع من قولو عز كجلهلل

اٍسمي الل ًو   )كىلىٍوالى دىٍفعي الل ًو الن اسى بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو ل هيدٍّمىٍت صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهىا
ًثيران(   [.َْ]الحج هلل كى

كعندما ركبت الرعونة شخه كاحدو من أكالد عمرك بن العاص فات  مالر فضرب بعالاه شابان من 
أقباط مالر قائبلنهلل خذىا كأنا ابن األكرمينن استقدـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضواف اهلل 

الاه للقبطي عليو كبلًّ من ابن عمرك بن العاص كالشاب القبطي إلى المدينة المنورة كأعطى ع
قائبلنهلل اضرب بها ابن األكرمينن قالاصان. كلما استجاب الشاب ألمر أمير المؤمنين قاؿ لوهلل أىًجٍلهىا 

 على صلعة عمرك بن العاص فلنما فعل ذلك اعتمادان على مكانة أبيو. –أم أىًجل العالا  –

رسوؿ اهلل كىذا الذم  عباد اهللهلل إف كنا نجد اليـو من يخالف ىذا الذم قالو اهلل كىذا الذم قالو
فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالذم سمعناه باألمس فلنما الذم أقدـ على ذلك زنديع 
تقن ع بقناع اإلسبلـ ينطوم كشحو على حقد بالغ ال على النالارل أك أىل الكتاب كإنما ينطوم 

من كيده على اإلسبلـ  على حقدو دفين على اإلسبلـ كالمسلمين كمن ثم فهو يريد أف ينفث كيدان 
 ذاتون بل إنو ليعلن من خبلؿ ذلك الحرب كما يتوىم على الذات اإللهية القائل في محكم تبيانوهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلًم كىآف ةن كىالى تػىت ًبعيوٍا خيطيوىاًت الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍم عى  ديكٌّ مًُّبينه( )يىا أىيػُّهى
 [.َِٖرة هلل ]البق

كعندما نعود إلى التاريخن إلى أنواع األذل الذم تسرب إلى المجتمعات اإلسبلمية بدءان من عالر 
الالحابة فلف التاريخ ليحدثنا أف جيل  أنواع األذل إنما تسرب إلى المسلمين من أكلئك الزنادقة 

ي أنواعان كأنواعان من الذين كانوا يتقنعوف بقناع اإلسبلـ ثم إنهم يوسعوف في المجتمع اإلسبلم
األذية كالعدكافن كالوقت يضيع عن ذكر شواىد كثيرة لهذا الذم كاف يفعلو أكلئك الزنادقة 

 باألمس.

إف سلسلة الزندقة مستمرة كلن تنقطع ق ن ككيف تنقطع كإف خالـو اإلسبلـ تجمعوا في ىذا 
ة ثم تتمثل في الدكلة العالر على اختبلؼ فئاتهم في فئة كاحدة تتمثل في الالهيونية العالمي

 المزيفة التي تمثلها أال كىي إسرائيل.
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إف زنادقة اليـو الذين يمارسوف مثل ىذا الطغياف ما بين حين ك خر إنما ىم مخالب للالهيونية 
العالمية يا عباد اهلل. كلقد تساءلت باألمس أفيمكن أف تكوف ىذه المخالب بمنألن عن البيت 

دكانهم ىذا دكف إذفو ينالونو من كبرل الدكؿ التي تريد أف تحكم األبيض؟ أفيمكن أف يمارسوا ع
حكمها الظالم الطاغي بحع العالم بأسره؟ ال يمكنن كلكنا ال ندرم أيهما السبع الضارم كأيهما 

 المخلب. ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمها يا عباد اهلل.

تمزؽ منها كبد اإلنسانية؟ لماذا كلكن لماذا اختير ىذا الوقت بالذات لهذه الجريمة النكراء التي ت
 اختير لها ىذا الوقت بالذات؟

ىذا  -يتم اليـو بين العالم اإلسبلمي كبين النالارل متمثبلن   –يا عباد اهلل  –إف ىنالك تقاربان 
في أعلى المستويات بعيدان عن الشوائب السياسية التي كانت توحي بشيء من مثل  –التقارب 

تم اليـو فعاالن كجادان دكف أف يكوف لو أم خلفية كتلك الخلفيات ىذا باألمسن إنو تقارب ي
السابقة التي تعهدكف. إف ىذا التقارب تم من خبلؿ ندكات عقدت باألمس القريبن كىنالك ندكة 
أخرل ستتم كيتم اإلعداد لها عما قريبن كالمأموؿ أف الدكافع إلى ىذا التقارب دكافع صافية عن 

العالمية عندما ترل نذير ىذا التقارب الذم يهددىا ىي بالذات كعندما الشوائب. إف الالهيونية 
ترل ربيبتيها إسرائيل ىذا النذير الذم يطوؼ بها ال يمكن أف تالمت أك أف تسكتن كمن ثم فلف 

إنما خيطٍّ ى لها من أجل أف يتحوؿ التقارب  –كربما تتبعها جرائم مثلها  –ىذه الجريمة النكراء 
من أجل أف يتحوؿ الحوار المخله الفعاؿ إلى كيدو كقتاؿ. ىذه حقيقة ال  إلى عدكاف كخالاـن

 أكشف حجابان ألضعكم منها أماـ سرٍّ غير معركؼ إنها حقيقة ينبغي أف تكوف جلية ناصعة.

فما العبلج الذم ينبغي أف يتحالن العالم اإلسبلمي كالنالارل بل جميع أىل الكتاب ضد ىذه 
ىذه المخالب الذليلة األجيرة الماكرة؟ ما الحالن الذم يقي األمة  الخط  الالهيونية كذيولها من

 بمسلميها كغيرىم من مثل ىذا اإلجراـ؟

الوعي العقبلني كالمشاعر اإلنسانية. إف الحالن الذم يقي ىذه  –يا عباد اهلل  –إنو شيء كاحد 
على مستول من  األمة من عقابيل ىذه الخط  كأمثالها أف يعلم أىل الكتاب الذين نتعايش معهم

اإلنسانية المتكافئة سعداء بررةن ينبغي أف يعلموا حقيقة اإلسبلـ كينبغي أف يعلموا أف اإلسبلـ 
يتسامى فوؽ ىذا الكيد الهاب ن ينبغي أف يعلموا أف اإلسبلـ منذ أف ابتعث اهلل عز كجل بو الرسل 

بلة كالسبلـن ىذا اإلسبلـ ينأل كاألنبياء كمنذ أف ختم اهلل سبحانو كتعالى رسالتو بمحمد عليو الال
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عن ىذه الجرائمن ينأل عن ىذه الموبقات كمن ثم فلف ىذا الحالن المتمثل في الوعي الذم 
أقولو لكمن كعيه يتبادلو المسلموف مع ااخرين ىو الذم يقي األمة من عقابيل ىذه الخط  أي ان  

ها اإلخوة ىي التي تفعل فعلها. ما أنها الزندقة أي –كأف نعلم جميعان  –كانتن ينبغي أف يعلموا 
الشعار الذم تسمعوف ما ينبغي  –شعارات قاعدةن قائمةن أيان كاف  –ينبغي أف نقف أماـ شعارات 

أف يمته كىٍعيػىنىان ما ينبغي أف يمته ثقافتنا الدينيةن كعندما أقوؿ ثقافتنا الدينية إنما أعبر عن 
 كتاب.جامع مشترؾ يأكم إليو المسلموف كسائر أىل ال

إذا كعى أىل الديانات الالادقوف في ارتباطهم بالدينن الالادقوف في تعاملهم مع اهلل سبحانو 
كتعالى فلف كيد ىؤالء الكائدين سيتمزؽ القناع اإلسبلمي الكاذب الممتد فوقون كال أظن أف 

كنبراسان في  ىنالك كسيلة فعالة أخرل غير ىذه الوسيلة التي قي ضىها اهلل عز كجل قو ةن في عقولنا
 أفئدتنا يا عباد اهلل.

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكـر المسلمين أكالن بالدؽ انتمائهم إلى اإلسبلـن كأسأؿ اهلل عز 
كجل أف يكـر المسلمين ثانيان بتنفيذ العقود التي التزموا بها تجاه موالىم كخالقهم عز كجل بحيث 

 ينفٍّذكف قولوهلل

ا ال ًذينى  مى   [.ُنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيوًد( ]المائدة هلل )يىا أىيػُّهى

مسلموف ينتموف إلى اإلسبلـ كمعرضوف عن العقد الذم بينهم كبين اهلل عز كجل أكاد أف أقوؿ إنو 
ربما كاف إسبلمان كاذبان. بيننا كبين رب العالمين عقوده التزمنا بها أيٍثًقلىٍت أعناقنا بهان أف نحـر الحراـ 

ع للواجب فنطبقو كأنو نعلن من خبلؿ ذلك صدؽ انتمائنا إلى اهلل كصدؽ فنبتعد عنو كأف نخض
التزامنا بالعقود التي التزمنا بها تجاه اهلل سبحانو كتعالى كعندئذو ننظر إلى مجتمعاتنا فنجد أنها 
طاىرة مطهرة من شوائب المعاصي كاافاتن كإف كانت ىنالك معاصي تقع في السر كالخفاءن 

مطلوب منا أف ننفذ الوصية القائلةهلل إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتركا. لن تجد كلقد علمنا أف ال
مجتمعان طاىران من الشوائب أبدان. اإلنساف كاف كال يزاؿ غير معالـو لكن اإللو الرحيم الرحمن 
يأمرنا في مثل ىذه الحالة أف نستترن كلكن عندما يأبى المجتمع اإلسبلمي إال أف يستعلن 

ىذا المجتمع متمثبلن في أىليو  –أف يستعلن بما يغضب اهلل عز كجل ككأنو يقوؿ بالمعاصين إال 
كأنو يقوؿهلل إننا ال نبالي بهذا العقد الذم أيثًٍبتى في أعناقنان ال نبالي بهذه المعاصي التي   –أيان كانوا 
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ٍرتػىنىا منها فلف األمر عندئذو يختلف كإف الزنادقة عندئذو يوغلوف أيما إيغاؿ في  مجتمعاتنا حذ 
 كيفسدكف عبلقة ما بيننا كبين إخوةو لنا من أىل الكتاب.

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يبالرنا بالدكاء كأف يبعدنا عن الداءن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 العظيم.
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 اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ ٟ٘ ِفزبػ اٌٛطٛي اٌٝ وً ِؼبٟٔ اٌق١و ٚاٌَؼبكح

 

 

الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

باألخبلؽ اإلنسانية الفاضلة المثلىن كليس في الناس من ال يتبـر ليس في الناس من ال يػيٍعجىبي 
 باألخبلؽ السيئة التي تتنافى مع إنسانية اإلنساف كما فطره اهلل عز كجل عليو.

 ىل في الناس من ال يػيٍعجىبي بالالدؽ كيحبون كىل في الناس من ال يكره الكذب كيحذر منو؟!

 نفاؽ؟!ىل في الناس من ال يحب اإلخبلص كيكره ال

 ىل في الناس من ال يحب االستقامة كيكره الفساد كالخداع؟!

 ىذه حقائع ما أظن أف في الناس من يرتاب أك يجادؿ فيها.

فما ىي ضمانة ىذه األخبلؽ اإلنسانية المثلى كما السبيل إلى أف تػيٍغرىسى فتترعرع في كياف 
 اإلنساف؟

الدينية الحقيقية. ىذه التربية الدينية التي شيء كاحدن ىو التربية  –يا عباد اهلل  –سبيل ذلك 
يػيٍؤخىذي بها النشءن يؤخذ بها اإلنساف منذ نعومة أظفاره ىي التي تحقع في حياتو األخبلؽ اإلنسانية 

 المثلى كتردعو كتسمو بو عن األخبلؽ الذميمة التي تتنافى مع إنسانية اإلنساف.

ؽ اإلنسانية المثلى تتعارض مع ما جيًبلى عليو أف االلتزاـ باألخبل –يا عباد اهلل  –كبياف ذلك 
اإلنساف من غرائزن تتعارض األخبلؽ اإلنسانية المثلى مع غريزة حب الذاتن مع غريزة حب 

الشهوات كاألىواء كالمنافسة كاالستكبار على ااخرين كمن ثم فلف االلتزاـ باألخبلؽ اإلنسانية 
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كادع في كياف اإلنساف على غرائزه الحيوانية. فمن المثلى يحتاج إلى ركادع بحيث تتغلب ىذه الر 
أين نأتي بالركادع؟ ككيف تتحقع الركادع في كياف النشء. ال سبيل إلى ذلك إال التربية الدينية 

المثلى. التربية الدينية ىي التي تغرس في كياف النشء معنى كجود اهلل سبحانو كتعالى كربوبيتون ىي 
محبتو هلل عز كجل. التربية الدينية المثلى ىي التي  –عد إيمانو باهلل ب –التي تغرس في كياف النشء 

تغرس في كياف النشء تعظيم اهللن مهابة اهلل سبحانو كتعالى كمن ثم تتجمع في كياف اإلنساف 
ركادع تسمو بو فوؽ أىواءه كشهواتو كمن ثم تعانع حياتيو السلوكية األخبلؽى اإلنسانية المثلى التي 

نساف أيان كافن كمن ثم فلف اهلل سبحانو كتعالى جعل من كتابو الذم شرفنا بو خطابان ال يتعشقها اإل
أظن أف في الكوف شرفان يسمو باإلنساف إلى مستول التكريم كالخطاب الذم جاءنا من عند اهلل 

ب كأى لىنىا اهلل لون ىذا الكتاب من ألفو إلى ياءه إنما ىو منهج تربوم يالفي في اإلنساف الشوائ
لم ينج  في دعوتو كفي جمع  التي تعلع بو كىي فطرة فطر اهلل اإلنساف عليها. كرسوؿ اهلل 

قلوب الناس على اإليماف باهلل كالسير على صراط اهلل إال عندما مت عو بهذا األدب بل بهذه التربية 
 كىو القائلهلل

 )أد بىًني ربي بأحسن تأديبي(.

 تأملوا في قولو عز كجلهلل

ا رى  هيٍم )فىًبمى ٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمراف هلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

 عز كجل ىذا الذم أقولو لكم ىو السبب في أف اهلل عز كجل جعل مرتبة المربين من عباد اهلل
على النهج الموصل إلى األخبلؽ اإلنسانية الفضلى جعل مرتبتهم فوؽ مرتبة المبلئكةن أليس ىو 

 القائل فيما يركيو الترمذم من حديث أبي أمامةهلل

)فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكمن إف اهلل كمبلئكتو كعباده كحتى النمل في جحوره 
 وف على معلم الناس الخير(.كحتى الحيتاف في البحار لييالىلُّ 

ىي التي تؤىل اإلنساف للدعوة إلى اهلل كىي التي تسمو  –يا عباد اهلل  –التربية اإلسبلمية المثلى 
 بو إلى النهج األمثل لؤلمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.
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 مران  نعم إذا لم يكن اإلنساف قد نيشٍّئ في ظبلؿ التربية اإلسبلمية المثلى لن يستطيع أف يكوف
بالمعركؼ كال ناىيان عن المنكر على النهج الذم أمر اهلل. قد يأمر كقد ينهى لكنو يجعل من أمره 

 كنهيو غذاءن لمالالحون غذاءن لرغائبو كتطلعاتو بل ربما غذاءن لسياستو التي يجن  إليها.

سويداء قلبو كفاض فأما اإلنساف الذم ريبٍّيى ىذه التربية اإلسبلمية المثلىن ىيمنت محبة اهلل على 
قلبو تعظيمان هلل كتعظيمان كمهابةن لحرمات اهلل عز كجل فلف قلبو يالفو عن الشوائب كلهان يالفو 
عن األحقاد كالضغائنن ال يعلم قلبو ضغينة على أحد من الناس أيان كاف. إف دعا إلى الخير فلنما 

دعوه إلى ذلك الشفقة يقوده إلى ذلك حب من يدعوىم إلى الخير كإف نهى عن الشر فلنما ت
على أكلئك الناسن يحذرىم من الشر ألنو يرل أنهم يسيركف على شفا جيريؼو فهو ال يريد أف يقعوا 

في مغبة شقاءن يحب لهم ما يحب لنفسو. كل ذلك إنما يتحقع في ظبلؿ التربية اإلسبلمية 
 المثلىن كىذا معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل 

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى ىيمي )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىدٍ  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ عيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

عباد اهللهلل من البدىي أف المعارؼ كالعلـو كلها مفيدة في حياة اإلنساف كالشيء الوحيد الذم ال 
الذم أقولو لكمن كلكن العلـو كالمعارؼ أسلحة ذات حدين ال يحتاج إلى استثناء ىو ىذا القرار 

تحقع في أصحاب ىذه العلـو كالمعارؼ الخير كال تىال اعد بهم إلى سبل السعادة كاللقاء على ما 
ترضي اإلنسانية كعلى ما يرضي اهلل عز كجل إال إذا استنبتت ىذه المعارؼ كالعلـو في أرضية من 

شأت في أذىاف أصحابها كترعرعت في عقولهم دكف تربية ىذه العلـو التربية اإلسبلمية. علـو ن
أسلحةه للفتك قبل أف تكوف أسلحةن للدفاع عن الحع. أال تركف إلى العلـو كالمعارؼ التي تذخر 
بها الدنيا اليـو كيف أصبحت أداةن للقتل كالسفك كاستبلب الحقوؽ كاغتالاب األكطاف؟ إلى 

ف غدت سىكىرىان يطوؼ برؤكس أصحابها؟ لماذا؟ ألنها لم تػينىش ئ فوؽ تركف إلى العلـو كالمعارؼ كي
أرضية من التربية اإليمانية باهلل سبحانو كتعالى. ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمهان كرحم اهلل أكلئك 
الربانيين القائلينهلل زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصوؿ الحنظلنكلما ازداد رًيٍّان 

 مرارة. ازداد

من العالم العربي  –عباد اهللهلل أريد أف أعتبر بهذا الذم أقولو لكم كأف تعتبركان كأريد منا جميعان 
أف يقطف ثمار ىذه الحقيقة. التربية الدينية ىي مفتاح الوصوؿ إلى كل معاني الخير  –كاإلسبلمي 
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أف تحقع شيئان من كالسعادةن كإذا ضاع ىذه المفتاح ىيهات أف تالل األمة إلى مبتغياتها ك 
 أحبلمها.

لم تعد تطمع فق  باستبلب الحقوؽ كقد استلبت الكثير كالكثير  –يا عباد اهلل  –إف دكؿ البغي 
من ذلكن لم تعد تكتفي باغتالاب األكطاف كلقد استلبت الكثير كالكثير من ذلكن إنها فعلت 

ىو اجتثاث ىذه الحقيقة الدينية ذلك كلو تمهيدان للوصوؿ إلى غايةو ىي األساس الذم تبتغيون أال ك 
 التي تتمثل في بوابة التربية الدينية الحقيقية المثلى.

تأملوا كاصغوا السمع إلى ما يمكن أف تلتقطوه من كلمات يفوه بها أكلئك الذين يقودكف العالم 
 من خبلؿ طغيانهم تجدكف مالداؽ ىذا الكبلـ الذم أقوؿ.

انية يـو تهاكل صرح االتحاد السوفيتي؟ أنسيتم يـو قالتهلل إف أنسيتم ما قالتو رئيسة الوزراء البريط
 العدك األخطر الذم بقي أمامنا إنما ىو اإلسبلـ.

أنسيتم ما قلو رئيس الواليات المتحدة األسبعن نيكسوفن كأقوؿ اسمو يـو توج و إلى العالم 
لن أف العدك األلد اإلسبلمي كأعلن عن خوفو من اإلسبلـ ااتي من ىذا المشرؽ األقدسن يـو أع

 الذم ينبغي أف نحسب لو حسابو إنما ىو اإلسبلـ.

ن كالسبيل الذم يتم تخطيطو للقضاء ىو تفريغ أفئدة الناشئة في ببلد  ىذا الذم قالوه ييطىب عي اليـو
اهلل الواسعة اإلسبلمية كالعربية مما نسميو التربية اإلسبلمية المثلى أك قل التربية الدينية المثلىن 

م يا عباد اهلل. إنهم يبتغوف أف يغزكا أفئدة الناشئة بما يمكن أف يسكرىم عن ىويتهمن بما يمكن نع
أف يالدىم عن إيمانهمن إنهم يغزكف نفوس الناشئة بالشهواتن باألىواءن بالموبقات لعل ذلك 

لحيوانية ينسيهم الهويةن لعل ذلك ينزؿ بهم عن مستول التربية الدينية الباسقة إلى كادم الغرائز ا
التي تجعل الواحد منهم يضحي باألرض كبالوطن كبالماؿ كالقيم في سبيل االحتفاظ بغرائزهن في 

سبيل االحتفاظ بشهواتون في سبيل االحتفاظ باألضواء الساطعة أك الخافتة بليالي اللهو 
يعلم المختلفة. ىذا ما يخط  لو أكلئك الناس فما نحن فاعلوف؟ ما موقفنا نحن كىا ىو العدك 

قيمة التربية الدينية في مجتمعاتنان يعلم قيمة الناشئة إذ تترعرع كىي تحنو على فؤاد مليء بمعرفة 
اهللن مليء بمحبة اهللن مليء بتعظيم حرمات اهلل. ال يمكن لناشئة ريبػٍّيىٍت ىذه التربية أف تيٍخدىعى عن 

تعلو دائمان فوؽ قيود الشهوات حقهان ال يمكن أف تيٍخدىعى فيستلب منها جزء من أكطانها ألنها 
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كاألىواءن تمارس رغباتها كشهواتها كأىواءىا طالما كاف ىنالك صل  بينها كبين شريعة اهلل سبحانو 
كتعالى فلذا كقع التعارض ككقع التناقض نظىٍرتى كإذا بهذه الناشئة تتسامى ثم تتسامى لتعانع 

 األخبلؽ اإلنسانية المثلى التي حدثتكم عنها.

ستنج  المخططات التي تػيٍرسىمي ىناؾ من كراء البحار كيػيٍرسىلي بها إلينا؟ ىل تجد تلك  ترل ىل
 المخططات من يرحب بها؟ ال يا عباد اهلل أبدان.

ن ىذه األمة بقادتها كشعوبها ال نحن أمة مكلوءة بعناية اهللن نحن أمة مرحومة كما قاؿ رسوؿ اهلل 
ة التي تعتز بهان كالدعوة إلى اهلل في كل األحواؿ ال يجوز أف يمكن إال أف تعود إلى فطرتها اإليماني

تنطلع إال من تربية إنسانية مثلى غيذٍّمى بها المربين حتى تكوف دكافعو إف دعا إلى اهلل دكافع حبٍّ 
فق ن دكافع شفقة فق ن دكافع تضحية بالذات في سبيل األخن بل في سبيل ااخرن أقوؿ قولي 

 ظيم فاستغفركه يغفر لكم.ىذا كأستغفر اهلل الع
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 أ١ّ٘خ موو اٌّٛد فٟ ؽ١بح اٌٍَُّ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 سي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنف

أحدثكم اليـو في أمرو ما أكثر من يشمئزكف من الحديث عنو كما أكثر الفئات التي تستوحش من 
 االستماع إلى حديثون أال كىو الحديث عن الموت.

نو كقد كيا عجبان لمن يستوحش من الحديث عن الموت أك يشمئز من االستماع إلى حديثو كشأ
 سمع رسوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسلم  يقوؿ في الحديث الالحي هلل 

إال  –أم من المعاصي  –)أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ الجماعات فلنو ما ذيًكرى في كثيرو 
 إال كثػ رىه(. –أم من الطاعات  –قل لىون كما ذيًكرى في قليلو 

تذكُّر الموت مع فهم معناه ىو الذم يػيقىلٍّم مخالب البغي في المجتمعن تذكر الموت مع معرفة 
حقيقتو ىو الذم يحطم أنياب الظلم كالطغياف في المجتمعن تذكر الموت مع فهم حقيقتو ىو 

تذكر الموت مع فهم حقيقتو ىو  –يا عباد اهلل  –الذم يجتث الفساد من جوانب المجتمع. أجل 
ب  الذم يقي المجتمع من االنزالؽ في مهاكم الفساد كمهاكم الضبلؿن ىو الكاب  الذم الكا

يوقظ األفراد كالمجتمعات إلى الطريع السوم كيبعدىم عن المنزلقات المهلكةن كأنتم تعلموف أف 
الكاب  كإف كاف دكره في الواقع المرئي يأتي بعد التالرؼ كلكن دكره في االعتبار يكوف قبل 

ـى البياف اإللهي الموت على الحياة عندما قاؿهلل  التالرؼ.  من أجل ىذا قد 

ليوىكيمٍ  . ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ أىيُّكيٍم  }تػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره
 [ِ-ُأىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلعىزًيزي اٍلغىفيوري {]الملك هلل 
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أف يقوؿهلل الذم خلع الحياة كالموت. ذلك ىو الترتيب  –بحسب الظاىر  –كاف المقتضى 
المرئي في كاقعنا المعاش كلكنو الكاب  كالكاب  ينبغي أف يكوف دائمان مقدمان في الذىنن ينبغي أف 

 يكوف مقدمان في االعتبار.

اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأف  فأنا إنما أريد أف أذكر نفسي كأف أذكركم بهذا الذم يأمرنا رسوؿ
نكثر من ذكره. أريد أف أحدثكم عن الكاب  الذم ينبغي أف ال ننساه في غمار حياتنا االجتماعية 
المختلفة. الموت الذم أك دى البياف اإللهي في أكثر من أسلوب كمناسبة بأف اإلنساف على موعد 

 بل على ميعاد حتمي معون ألم يقلهلل

ًقيكيٍم{ ]الجمعة هلل }قيٍل ًإف  اٍلمىوٍ   [.ٖتى ال ًذم تىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًلن وي ميبلى

 ألم يقلهلل

ةو{ ]النساء هلل   [.ٖٕ}أىيٍػنىمىا تىكيونيوٍا ييٍدرًككُّمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينتيٍم ًفي بػيريكجو مُّشىي دى

 ألم يقلهلل

ا تػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍم يػى  ًإن مى  [.ٍُٖٓوـى اٍلًقيىامىًة{              ] ؿ عمراف هلل }كيلُّ نػىٍفسو ذى ئًقىةي اٍلمىٍوًت كى

 ألم يقل لحبيبو المالطفىهلل

ًإنػ هيم م يٍّتيوفى{ ]الزمر هلل   [.َّ}ًإن كى مىيٍّته كى

 كلكن ما ىو الموت يا عباد اهلل؟

لقد تسربت إلينا عدكل من الغرب تقوؿهلل إف الموت ىو العدـ. كما أكثر ما تسربت إلينا من 
ألفكارن عدكل الشعاراتن عدكل الخرافات فتوضعت فيما بيننان أال تسمعوف العدكل عدكل ا

إلى قائلهم يقوؿهلل لقد حيًكمى على فبلف باإلعداـن يػيفىس ري الموت بالعدـن فهل الموت ىو العدـ يا 
عباد اهلل؟ معاذ اهلل. الموت ىي مرحلة الحياة الثالثة من مراحل أربع البد أف يتنقل فيها اإلنساف 

كاحدة إلى أخرل. أما المرحلة األكلى فهي حياة األجنةن تليها ىذه المرحلة التي نعيشها اليـو من 
في غمار دنيانا ىذهن أما المرحلة الثالثة فهي الحياة البرزخية التي سننتقل إليها من خبلؿ بوابة 

ساعة. ككل مرحلة الموتن كأما المرحلة الرابعة كاألخيرة فهي التي تكوف في دار القرار يـو تقـو ال
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من ىذه المراحل أكسع مجاالن كأقول حقيقة من المرحلة التي قبلها. أقوؿ لكم كبلمان ينبثع من 
 قوانين العلم كال ينبثع من األخيلة الخيالية أك الغيبية أبدان.

ثنائي التركيبن سواء كىو يعيش فوؽ األرض حياتىو الدنيوية ىذه أك  –يا عباد اهلل  –اإلنساف 
 حياتو البرزخية بعد أف يؤكؿ إلى القبر الذم ىو على موعدو معون ىو على كلٍّ ثنائي التركيب.يعيش 

أما في حياتو الدنيا فتكوف الركح تابعة للجسدن تكوف الركح محبوسة في ىذه المرحلة لحساب 
الجسدن ال تستطيع الركح أف تتحرؾ إال ضمن النطاؽ الذم يستطيع الجسد أف يتحركون فلذا 

ل اإلنساف إلى الحياة البرزخية انعكس األمر كأصب  الجسد ىو التابع للركح كأصبحت الركح انتق
أشبو ما تكوف بهذه الشمس التي تسرم في قبة السماءن ىي منفاللة عن األرض بذاتها كلكنها 
متاللة باألرض من خبلؿ أشعتهان تلك ىي حركة الركح مهما تقلبت متاللة بالجسد الذم كاراه 

ذه حقيقة علمية ينبغي أف نعلمها. كمن ىنا أمكن أف يتعرض اإلنساف في حياتو البرزخية الترابن ى
للنعيم كللعذابن كمن ىنا البد أف نالدٍّؽ بياف اهلل سبحانو كتعالى كىو يحدثنا عن الحياة التي 
يحياىا المٍيت إذ ينتقل إلى حياتو البرزخيةن أال تقرؤكف قوؿ اهلل عز كجل عن ذاؾ الذم  من 

الرسل الذين تحدثنا عنهم سورة يس فكاف جزاؤه إذ أعلن إيمانو بهم القتلن أخبرنا اهلل عز كجل ب
 عنو قائبلنهلل

ن ةى قىاؿى يىا لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلىميوفى. ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجىعىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{ ]يس  هلل }ًقيلى اٍدخيًل اٍلجى
ِٔ-ِٕ.] 

بدليل أنو  –يـو تقـو الساعة  –ٍدخيًل اٍلجىن ةى( لم يكن ذلك في اليـو ااخر إذان عندما قيل لوهلل )ا
عىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{.  قاؿهلل }يىا لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلىميوفى. ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجى

 كمن ىنا يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى عن فرعوف ك لوهلل

هىا غيديكٌ   [.ْٔان كىعىًشٌيان{ ]غافر هلل }الن اري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍ

 في ىذه الحياة البرزخيةن ثم قاؿهلل

اًب{ ]غافر هلل   [.ْٔ}كىيػىٍوـى تػىقيوـي الس اعىةي أىٍدًخليوا  ؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىد  اٍلعىذى
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ىذه ىي حقيقة الموت يا عباد اهلل. إذان الموت بحد ذاتو ليس ماليبة للمٍيت كلكنو ماليبة لؤلحياء 
هم أك حميمهم أك صديقهم أك حبيبهم. الموت ماليبة لؤلحياء الذين كد عوا الذين يفارقوف قريب

المٍيتى الذم رحل قبلهم إلى اهلل عز كجل. أما بالنسبة للمٍيت فهو الذم ينسج للموت حقيقتو 
كمعناهن ينسج للموت حقيقتو في الحياة التي يعيشها في ىذه الدنيان إف شاء جعل من الموت 

عو عرسان كأم عرسن كإف شاء جعل من الموت الذم ىو على موعد معو الذم ىو على ميعاد م
شقاءن كأم شقاء. اإلنساف الذم التـز في حياتو الدنيا بأكامر اهللن نف ذى أكامره جهد االستطاعة 
كتسامى عن المنكرات التي حذره منها جهد االستطاعة ثم جاءه الموت كىو على ىذه الحاؿ 

 راىا بأـ عينيون ألم يقل المالطفى صلى اهلل عليو كسلم فيما تركيو عائشةهللالبد أف يتلقى البشارةن ي

)من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءهن كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه(ن قالت عائشةهلل يا رسوؿ اهلل 
أىو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قاؿ لهاهلل )ليس بذاؾ كلكن المؤمن إذا دنا أجلو ككقع في سياؽ 

شٍّرى بلقاء اهلل عز كجل كبالنعيم الذم ينتظره فبل يكوف شيء أحب إليو من لقاء اهلل كمن الموت بي 
الموتن كأما الكافر أك الفاجر فلنو يػيبىش ري بمقت اهلل عز كجل كعذابون يرل مظاىر ذلك بعينيو فبل 

 يكوف شيء أبغض إليو من الموت كما ىو القيو بعد الموت(.

 نبغي أف نكوف على ذكر منها كما أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.عباد اهللهلل ىذه الحقيقة ي

ترل لماذا ال يكوف شأننا كشأف ذلك اإلنساف الحاليف كقد ضربت لكم فيما أذكر مثالو إلى 
جانب مثاؿ إنساف أحمع أيضان؟ ىما شخالاف استأجر كل منهما داران من صاحبها كالعقد ينه 

بعد عشر سنواتن أما أحدىما فأحمعن نظر إلى ىذه الدار كما على أنو البد أف يخرج من الدار 
رًبىة تحتاج إلى رعايةن تحتاج إلى ترميمن  فيها من فاخر الفرش كالرياش فسكر بها كنسي أف لو خى
نسي ىذه الحقيقة كسًكر بالدار التي استأجرىا كأخذ يتقلب منها في نعيم حجبو عن الدار التي  

رعاية كترميمن كسرعاف ما انتهت المدة كأقبل صاحب الدار يطلب  كاف يملكها كالتي تحتاج إلى
منو الخركج من داره ألف ميقات االستئجار قد انتهىن نظر إلى خربتون تذكرىا  نذاؾن كإذا ىي 

تقوؿ لوهلل أنا  سفةن لستي مؤىلة لك أبدانن خيره لك أف تكوف في العراء من أف تضمك ىذه الخربة 
 تػيٍعنىى بها.التي لم تنظر إليها كلم 

أما ذلك ااخر الذم يتعامل مع عقلون يتعامل مع المستقبل الذم ىو على موعد معو فكاف يتمتع 
بالدار التي استأجرىا ككاف يذىب في كل يوـو لينظر إلى داره كخربتو التي تحتاج إلى رعايةن تحتاج 
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م يعود لينعم بداره التي إلى ترميم فكاف ينفع على رعايتها في كل يوـو ساعتين أك ثبلث ساعات ث
استأجرىان داره المستودعن يعيش في داره المستودع كيرعى داره المىقىرن فلما انتهت المدة 

كانطوت السنوات العشر كأقبل صاحب الدار يطلب منو الخلو قاؿ لوهلل شكرانن كنظر إلى الدار 
لرعاية دارؾ التي تملكها  كىي جميلة مهيأة تقوؿ لوهلل مرحبان بك لقد أنفقت خبلؿ ىذه المدة زمنان 

 كالتي يعود إليها قرارؾ.

أليس ىذا كاقعنا يا عباد اهلل؟ ىل فينا من يستطيع أف يفر من ىذا الموت الذم نحن جميعان منو 
على ميعاد؟ لماذا ال نجمع بين الحسنيين؟ لماذا ال نتقلب في رغدو من العيش في حياتنا التي 

نرعى دارنا التي سنرحل إليها لماذا ال نرعاىا من خبلؿ االلتزاـ  أقامنا اهلل عز كجل فيها كلماذا ال
بأكامر اهللن من خبلؿ اإلصغاء إلى كصايا اهلل سبحانو كتعالى؟ أنحن عبيد أـ أحرار يا عباد اهلل؟ 
سؤاؿ سألتو نفسي مراران كأحب أف أسألو كل كاحد منكمن أحب أف أطرح ىذا السؤاؿ على كل 

أنحن أحراره أـ عبيد؟ إف كنا أحرارن فلنعش كما نهول كلنتقلب في نعيم  من يسمع الساعة كبلمين
نىا اهلل إياىا كال  ال حدكد لو كلنفعل كل ما تتشهاه نفوسنان كإف كنا عبيدان نتفاعل بالمعاني التي مل كى

ىا في نفعلهان إف كنا عبيدان ال نملك حياتنان ال نملك نومنا كال يقظتنان ال نملك اللقمة التي نزدرد
حلوقنان إف كنا ال نملك العقل الذم نفكر بو كنعلم متى يحوؿ العقل إلى خرافة نعاني منهان إف  

كنا عبيدان فلنعلم من ىو الذم يتحكم بنان فلنعلم من ىو الذم نواصينا بيدهن فلنعلم إالـ سيؤكؿ 
فلنسر سيرة  – كنحن عبيد –أمرنان ما ىو ىذا الموت الذم يتربه بنان إف كنا نعلم أننا عبيد 

 العبيد كبوسعنا أف نجمع بين أمرين يتعانقاف؛رغد العيشهلل

ـى زًينىةى الٌلًو ال ًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلط يٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزًؽ{       ]األعراؼ هلل   [.ِّ}قيٍل مىٍن حىر 

لمن سار على النهج الذم كاالستعداد للرحيلن للحياة البرزخيةن أما كاهلل إنها لبشارة عند الموت 
أمر اهللن أك نذير عند الموت يراه بأـ عينيو لمن أعرض كاستكبر على حكم اهلل. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل فاستغفركه يغفر لكم.
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 َْ ُْ رُْفٍُِؾٛ َْ ٌََؼٍَُّى ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٙب ا ١ؼبً أ٠َُّ ِّ ِ َع رُٛثُٛا اٌَِٝ هللاَّ َٚ 

 

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ه عز كجل كال تقاليو عن رحمتو كمغفرتو ق ن إف المعالية بحد ذاتها ال تحجب العبدى عن موال
كلكن الذم يحجب العبدى العاصيى عن رحمة مواله كمغفرتو إنما ىو العكوؼ على المعالية دكف 

أف يلتفت إلى التوبة منهان إنما ىو العكوؼ على المعالية مستمرئان لهان مبرران لهان مستخفان بشأنها 
ب العبدى عن رحمة مواله سبحانو كتعالى. كأنتم كبنهي اهلل عز كجل عنهان ذلك ىو الذم يحج

 تعلموف كتقرؤكف قوؿ اهلل عز كجلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

أال تبلحظوف أنها دعوة من اهلل عز كجل للناس جميعان على اختبلؼ فئاتهم كعلى تفاكت 
 ياتهمن دعوة من اهلل جميعان لهم إلى التوبة كاإلنابة من المعاصي كاألكزار.مستو 

مهما كانت درجتو  –أما عامة الناس من دكف الرسل كاألنبياء فلنكم جميعان تعلموف أنو ليس فيهم 
ليس فيهم معالـو عن األكزار كالمحرمات. من منا لم تزؿ بو القدـ في مهاكم  –من االستقامة 
دية األكزار؟ من منا لم تتغلب عليو شهواتو في يوـو من األياـ بل في كثير من األحياف. المعالية كأك 

 كمن ىنا فلف اهلل يعلن عن بابو المفتوح للرحمة كالمغفرةن إنو باب التوبةن يعلن عن ذلك قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى(   [.ُّ]النور هلل )كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

الذم  –فلنما توبتهم من التقالير  –كنحن نعلم أنهم معالوموف من األكزار  –أما الرسل كاألنبياء 
يشعركف بو في أداء حقوؽ الربوبية في أعناقهمن كإنو لتقالير شامل حتى للرسل كاألنبياء. مىٍن ًمنى 
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بلن عن عامة الناس استطاع أف الناس استطاع أف يؤدمى حقوؽ نعمو؟ مىٍن ًمنى الرسل كاألنبياء فض
يؤدمى حع العافية السارية في كيانو؟ مىٍن ًمنى الرسل كاألنبياء فضبلن عن عامة الناس ذاؾ الذم 

استطاع أف يؤدمى حع  العينين اللتين يبالر بهما؟ مىٍن ًمنى الناس أي ان كاف استطاع أف يؤدمى حع العقل 
 ان. كًمٍن ىنا جاءت الدعوة إلى الناس جميعانهللالذم يفكر بو؟ إنو تقالير شامل للناس جميع

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

عباد اهللهلل أقولها لكم بحعهلل إني ألخجل من اهلل عز كجل عندما أسمعو يدعوني كيدعو أمثالي من 
لى المغفرةن إلى الرحمة مهما كانت األكزار كثيرة كالمعاصي كفيرة ثم ال عباده إلى اإلنابة كالتوبةن إ

 ألتفت إلى نداءهن عندما أسمعو يقوؿ في الحديث القدسيهلل

 )يا عبادم إنكم تخطئوف في الليل كالنهار كأنا أغفر الذنوب جميعان فاستغفركني أغفر لكم(.

 ربو عز كجل قائبلنهلل  عندما أسمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو يخبر عن

 )إف اهلل يبس  يديو بالنهار ليتوب مسيء الليل كيبس  يديو بالليل ليتوب مسيء النهار(

معرضوف عن ىذا النداء  –أك ًبجيلٍّنىا  –أنظر إلى نفسي كإلى إخواني في العبودية هلل كإذا بنا 
ئدة مغفرتو ككأنو دال ؿ المحببن معرضوف عن ىذه الدعوة الربانيةن يدعونا اهلل عز كجل إلى ما

يدعونا إلى الرحمةن إلى المغفرة كالالف ن يدعونا إلى ساحة غفرانو كالناس بين عاكفو على لهوه 
كبين مستمرئ لمعاصيو كبين مستمر في شركده عن اهلل عز كجل يبلحقو نداء اهلل فبل يلتفت إليو. 

 أفبل يخجلنا ىذا يا عباد اهلل؟

لوا نالطل  مع اهللن كليس اصطبلحنا مع اهلل متوقفان على العالمةن كىل تعالوا يا أيها اإلخوةن تعا
 لنا أف نكوف معالومين كلقد قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلمهلل

 )كل بني  دـ خطاء(.

 ىل لنا أف نكوف معالومين عن األكزار كربنا عز كجل يقوؿهلل

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًعيفان( ]النساء هلل 

نالطل  مع اهلل بأيسر من ذلكن نستطيع أف نالطل  مع اهلل عز كجل بأف نػيٍقًبلى  كلكننا نستطيع أف
إليو بالتوبةن بأف نػيٍقًبلى إليو باإلنابة. إف ربنا الغفور الرحيم اللطيف الودكد لم يشترط لمرضاتو عنا 
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ىو أف نكوف معالومينن كلكنو اشترط شيئان كاحدانن أف نتوب كٌلما تقلبنا في غمار المعاصين بل 
 يعلن عن محبتو لهؤالء التوابينهلل

 [.ِِِ)ًإف  الٌلوى ييًحبُّ التػ و ابًينى كىييًحبُّ اٍلميتىطىهٍّرًينى( ]البقرة هلل 

كمتى يكوف اإلنساف توابان يا عباد اهللن كأنتم تعلموف أف كلمة توابان مبالغة من تائب؟ متى يكوف 
اهللن يكوف كثير الشركد عن اهلل؟ نعم لكنو كلما اإلنساف توابان إلى اهلل؟ إذا كاف كثير الشركد عن 

شرد عن اهلل تذك رى عبوديتو هلل فآب إليو قائبلنهلل رب ىا أنا قد عدت إليك. ريب ما شرد ثانية كثالثة 
لكن كلما شرد نادتو عبوديتو أف ارحل إلى اهللن يعود إلى اهلل سبحانو كتعالى تائبان  يبانن بل اسمعوا 

 ني المحب ب الودكدهللىذا الكبلـ الربا

ا مىا تيوعىديكفى(]ؽهلل  رى بىًعيدو. ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [.ِّ-ُّ)كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

 لمن؟

. اٍدخيليوىىا ًبسى  . مىٍن خىًشيى الر ٍحمىن بًاٍلغىٍيًب كىجىاء ًبقىٍلبو مًُّنيبو ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىًفيظو ـو )ىىذى بلى
يٍػنىا مىزًيده( ]ؽهلل ذىًلكى يػىوٍ   [.ّٓ-ِّـي اٍلخيليوًد. لىهيم م ا يىشىاؤيكفى ًفيهىا كىلىدى

) ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو رى بىًعيدو. ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  )كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

د اهلل؟ إذا  أىك ابو ىذه مبالغة من  يبن ك يب بمعنى راجع. متى يكوف العبد رج اعان إلى اهلل يا عبا
كاف كثير الشركد عن اهلل. ربنا يطلب مٌنا ىذا فق ن يطلب منا إذا شردنا أف نؤكب إلى اهلل بتوبة 
صادقةن كإذا عدنا فشردنا ثم عدنا فشردنا أف نؤكب إلى اهلل عز كجل بتوبة صادقة يكوف العبد 

 فيها مخلالان في توبتو مع اهلل.

ميعان إلى أف نالطل  مع اهلل عز كجل على ىذا األساس عباد اهللهلل تعالوا أدعو نفسي كأدعوكم ج
الذم يطلبو اهلل منان ال يطلب منا مزيدان على ذلكن أمن العسير عليكم إذا كجدتم أنفسكم في 
ساعة تغٌلبىٍت فيها عليكم شهواتيكيم كأىواؤيكم أف تلتفتوا إلى اهلل بتوبةن أف تلتفتوا إلى اهلل بعودة؟ 

 جل منا.ىذا ما يطلبو اهلل عز ك 

عباد اهللهلل رأيت في محكم بياف اهلل عز كجل  ياتو يعلن اهلل عز كجل فيها عن حبو للمحسنينن 
شاقني أف أعلم صفات ىؤالء المحسنين في كتاب اهللن لعلي أستطيع أف أبلغ شأكىمن لعلي 
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كجل  أستطيع أف أرقى إلى درجاتهم أك إلى قريبو من درجاتهمن كلكن ماذا رأيت في كتاب اهلل عز
 كىو يالف ىؤالء المحسنين؟

 بعد أف قاؿهلل

 [.ُّْ)كىالٌلوي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنينى( ] ؿ عمراف هلل 

 كصفهم فقاؿهلل

ًفري الذُّنيوبى ًإال  )كىال ًذينى ًإذىا فػىعىليوٍا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوٍا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكٍا الٌلوى فىاٍستػىٍغفىريكٍا ًلذينيوًبًهٍم كىمىن يػىغٍ 
 [.ُّٓوي كىلىٍم يياًلرُّكٍا عىلىى مىا فػىعىليوٍا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى( ] ؿ عمراف هلل اللٌ 

ىؤالء ىم المحسنوف. ظننتي أف المحسنين أكلئك الذين ارتفعت درجاتهم في مرقاة العبودية هلل 
فأصبحوا من أكلئك الالٌديقين كالربٌانيينن كإذا برحمة اهلل عز كجل أكسعن أكسع كأكسع من ذلك. 

 محسنوف الذين يالفهم بياف اهلل ىمهللال

 )ال ًذينى ًإذىا فػىعىليوٍا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوٍا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكٍا الٌلوى(.

إذان يمكن أف يرتكبوا المعاصي بل يمكن أف يرتكبوا الفواحش أيضانن كلكنهم ما إف تالحيوا 
اهللن كإذا بهم يسمعوف كبلـ اهلل عز عبوديتهم بين جوانحهم إلى الحقيقة حتى يؤكبوا كيتوبوا إلى 

 كجلهلل

 )كىمىن يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإال  الٌلوي(.

 تعالوا نحاكؿ أف نكوف من ىؤالء المحسنين بالدؽ التوبة إلى اهللن بالدؽ اإلنابة إلى اهلل.

ـي ككقع  في معالية عباد اهلل أقوؿ لكم شيئانهلل إف  العبد المؤمنى الالادؽى في إيمانو إذا زل ٍت بو القد
انتابو من ذلك شعوره كشعور الذم لدغتو حيةه رقالاء فيٍهرىعي كيهربي من ىذا الشعور إلى اإلنابة 
كالتوبة إلى اهلل عز كجل. العبد المؤمن ليس معالومانن لكن و إذا ارتكب المعالية انتابو كشعور 

 الذم لدغتو حية كيقبل إلى اهلل عز كجل كإذا بو يسمع نداء اهلل يقوؿ لوهلل

ًإنٍّي لىغىف اره لٍّمىن تىابى كى مىنى كىعىًملى صىاًلحان ثيم  اٍىتىدىل( ]طو هلل   [.ِٖ)كى

 نعم.
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أما الفاسعن أما الفاجر الذم يوغل في المعاصي فهو في أحسن األحواؿ ينتابو عندما يرتكب 
يرىا المعالية تلو المعالية كشعور اإلنساف الذم تنح  على أنفو ذبابة من ىنا أك من ىناؾ فيط

 بيده يمينان أك شماالن ثم يعود إلى شأنو.

قد يرتكب  –ىكذا كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حاؿ المؤمن الالادؽ في إيمانو 
 كحاؿ الفاجر المستمرئ للمعاليةن ىكذا كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. –المعالية 

ا أكزارينا الكثيرةن كلكننا نطمع أف إننا ال نطمع أف نكوف معالومين من األكزارن كيف كقد أثقلتن
 نكوف من أكلئك المحسنين الذين كصفهم اهلل في محكم تبيانو.

كنحن الذين غيًمٍرنىا في رحمات اهلل كفي مظاىر فضلو  –ينبغي أف يكوف كقع المعالية علينا 
نا أًعدي أف يكوف شعورنا كشعور الذم لدغتو الحٌية. إف كاف ىذا شأننا فأ –كإحسانو ككرمو كجوده 

نفسي كأًعديكم بأف مغفرة اهلل عز كجل ىي الموعد القريبن كإف  صف  اهلل سبحانو كتعالى ىو 
 الذم سنفاجىئ بل كسنيبىش ري بو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 االططالػ ِغ هِؼبْ ٚرؼٙل وزبة هللا رؼبٌٝ

 

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

هلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو ا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

يهمي إليها من السماءن كلقد علمنا جميعان أف  لقد علمنا أف ربيع األرض إنما ىو الغيث الذم
األرض تكوف ىامدةن موحشة المظهرن مستحجرة قاسيةن فلذا ىما عليها ىذا الغيث من السماء 
 ) تحولت من مواتو إلى حياةو كربت كازدىرت كأنبتت كما قاؿ اهلل عز كجلهلل )ًمن كيلٍّ زىٍكجو بىًهيجو

 [.ٓ]الحج هلل 

إنما ىو الكتاب الذم يتضمن خطاب اهلل  –يا عباد اهلل  –بيع القلب كلكن فما ىو ربيع القلب؟ ر 
سبحانو كتعالى لعبادهن كتابو الذم يتضمن خطابو للنخبة التي كر مها اهلل عز كجل من خليقتون ىذا 

 ىو ربيع القلب.

ن إف القلب الذم لم يػيتىٍ  لو أف يتشبع بهذا الغيث كبقي محركمان من خطاب اهلل سبحانو كتعالى
محجوبان عنون يستحجر كما تستحجر األرض التي حيرًمىٍت من قطر السماءن كيقسو القلب كما 

 تقسو تلك األرضن تتكدف بل تتحجرن ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينها جميعان يا عباد اهلل.

ال يمكن إلنساف جعل من لسانو كسيلة إلى قلبون يهدم إلى فؤاده خطاب اهلل عز كجلن يتلوه 
ل كأطراؼ النهارن أك يجعل لنفسو كردان دائمان من تبلكة كتاب اهلل كتدبر خطابون ال يمكن  ناء اللي

لالاحب ىذا القلب إال أف يتمتع بكل ما بكل ما ينبغي أف يتمتع بو العبد المؤمنن يكوف موصوؿ 
أتي من الاللة باهلل عز كجل دائمانن يتمتع برقة ال تأتي من طبع كال تربية كال أسباب مادية كإنما ت

غذاء القر ف الذم يتعهد نفسو صاحب ىذا القلب بون ىذه حقيقة أقولها لكم باختالار. كمن 
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أجل ىذا المعنى أمرنا اهلل سبحانو كتعالى في أكثر من  ية بأف نقبل إلى خطاب اهلل عز كجل 
 فنتلوه كنتدبرهن تأملوا في قولو سبحانوهلل

اتًًو كىلىن تىًجدى ًمن ديكنًًو ميٍلتىحىدان( ]الكهف هلل )كىاٍتلي مىا أيكًحيى ًإلىٍيكى ًمن ًكتىاًب رى  ًلمى بٍّكى الى ميبىدٍّؿى ًلكى
ِٕ.] 

في األياـ األكلى من بعثتو  rتأملوا في الخطاب الذم كج هىوي ربنا سبحانو كتعالى إلى نبيو محمد 
 يقوؿ لوهلل

ا اٍلميز مٍّلي * قيًم الل ٍيلى ًإال  قىًليبلن * ًناٍلفى  وي أىًك انقيٍه ًمٍنوي قىًليبلن * أىٍك ًزٍد عىلىٍيًو كىرىتًٍّل اٍلقيٍر فى تػىٍرتًيبلن )يىا أىيػُّهى
 [.ٓ-ُ* ًإن ا سىنػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيبلن( ]المزمل هلل 

ىذا ىو القوؿ الثقيلن يأمر اهلل عز كجل بالتوجو إليو تاليان متدبران رسولون يأمر اهلل عز كجل بالتوجو 
 ميعان.إليو عباده ج

أين ىي عبلقتنا بكتاب اهلل سبحانو كتعالىن أين ىو الموقف  –يا عباد اهلل  –كااف تعالوا نتساءؿ 
الذم نقفو جميعان أك أقوؿ أكثر من ينبغي أف نعدىم مؤمنين مسلمين هلل سبحانو كتعالىن تعالوا 

 نتساءؿ عن موقفهم من ىذا الخطاب الرباني.

أف في المسلمين من يمر عليو العاـ تلو العاـ  –الغان كأظن أنني لست مب –الذم أعلمو 
أف  –كقد رأيت نماذج من ىذا بعيني  –كالمالحف ال يتحرؾ من زاكية داره ق ن كالذم أعلم 

في المسلمين من يتراكم الغبار على المالحف المستودع في داره دكف أف يلتفت أىل الدار حتى 
من ال  –كىم كيثير  –لذم أعرفو أف في المسلمين إلى تنظيفو من الغبار الذم تراكم عليون كا

يستطيع أف يقيم لسانو على تبلكة  يةو كاحدة دكف تلعثم من كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن كالذم أعلم 
ىو أف في المسلمين من ال يستطيع أف يفرؽ بين الكثير كالكثير من  م الكتاب المبين كأحاديث 

 –يا عباد اهلل  –أفرادو من الالحابة أك التابعين. ىل أنا مبالغ أك  ثار ركيت من  rذكرىا رسوؿ اهلل 
 في ىذا الذم أقولو لكم؟! أرجو أف أكوف مخطئان أك مبالغان كلكن ىذا ما أعلمو كأتيقنو.

 –شهر اهلل  –فلذا عدنا إلى ىذه األياـ التي تمر بنا أك التي نمر بهان إذا عدنا إلى ىذا الشهر 
تابو كعلمنا أف ىذا القر ف نزؿ جملة كاحدة في ىذا الشهر إلى السماء المعظم في بياف اهلل كك

الدنيا كأيثًٍبتى كامبلن في اللوح المحفوظ خبلؿ ىذا الشهرن كإذا علمنا أف أىم ما يتقرب بو اإلنساف 
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في ىذا الشهر إلى اهلل عز كجل إنما ىو العكوؼ على تبلكة خطابون على تبلكة كتابون السيما في 
لن السيما أثناء الالبلةن إذا علمنا ذلك ثم عدنا إلى ىذا الواقع الذم كصفتو لكم فما جن  اللي

 الذم نتوقعو يا عباد اهلل إذان؟!

نعم شهر رمضاف شهر الرحمةن شهر التجليات اإللهية يتجلى فيها اهلل عز كجل على عباده 
اهلل كجهين اثنينن أما الوجو بالرحمةن لكن أال فلتعلموا يا عباد اهلل أف لهذا الشهر المعظم عند 

األكؿ فهو كجو الرحمة المهداة إلى عباد اهللن لكن إلى من؟ إلى الذين أقبلوا على كتاب اهلل عز 
كجل أك إلى الذين تابوا بعد إعراض كأقبلوا إلى اهلل عز كجل كتذكركه بعد نسيافن أقبلوا إلى اهلل 

بهذا الوجو عندما يتوافر ىذا المعنى الذم  عز كجل فتداركوا ما فاتهم. رمضاف يقبل إلى الناس
 أقولو لكم يا عباد اهللن كعندما يتراحم المسلموفن كرسوؿ اهلل يقوؿهلل )من ال يػىٍرحىم ال يػيٍرحىم(.

فأما الوجو الثاني لهذا الشهر المعظم فذلك ىو شهر االنتقاـن ىو شهر الوعيد الذم يتضمنو ىذا 
فيما ركاه الحاكم بشرط  rالىن كلقد ص  عن رسوؿ اهلل الشهر  تيان من عند اهلل سبحانو كتع

قاؿهلل )جاءني جبريل فقاؿ من أدرؾ رمضاف كلم يػيٍغفىر لو فأبعده  rالشيخين كغيره أف رسوؿ اهلل 
 اهلل فقاؿ لو رسوؿ اهللهلل  مين(.

 -كلكن من ىو ىذا الذم يدرؾ شهر رمضاف ثم ال يػيٍغفىري لو فيبعده اهلل عز كجل من رحمتو 
لموا يا عباد اهلل أف اإلبعاد كالطرد كاللعن ىذه الكلمات مترادفة سواءن فمن أيٍبًعدى عن رحمة كلتع

من ىو ىذا اإلنساف الذم يدرؾ شهر رمضاف ثم إنو يكوف  -اهلل فقد طيرًد كمن طيرًدى فقد ليًعن 
ن ىو طريدان من رحمة اهللن طريدان من فضلو كإكرامو؟ ىو ذاؾ الذم يستقبل رمضاف باستخفاؼ

ذاؾ الذم يستقبل شعائره كحقوقو باستكبارن ىو ذاؾ الذم يستقبل أكامره بتمزيعن كليت أنو 
 –يمزقها في دكيرة أىلو بينو كبين نفسون الن إنو يحرص على أف يمزؽ شعائر ىذا الشهر المبارؾ 

أك يحرص أف يمزقها على رؤكس األشهادن يحرص على أف يمزقها في األسواؽ  –كىي شعائر اهلل 
في الدكائرن كىكذا. ىؤالء ىم الذين عناىم جبريل عندما دعا عليهم بل أخبر قائبلنهلل )من أدرؾ 

 رمضاف فلم يػيٍغفىر لو فأبعده اهلل سبحانو كتعالى(.

عباد اهللهلل إذان لشهر رمضاف كجهاف اثنافن كجو ملؤه الرحمةن ملؤه المغفرةن كلو الوجو ااخر الذم 
 يبعث بالتهديد كالوعيد.
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ا أدعو نفسي كأدعوكم جميعان كأدعو كل مؤمن باهلل عز كجل كأدعو كل من يعلم أنو مالطبغ أن
 بذؿ العبودية هلل عز كجل أف نتعرض للوجو األكؿ لهذا الشهر.

إف كنا إلى ىذا اليـو تائهين فلنبدأ حياة جديدة كلنقطع سبيل ىذا التيو  –يا عباد اهلل  –تعالوا 
معو كليقل كل منا إف بلسانو أك بلساف حالوهلل )كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ بيننا كبين اهلل كلنالطل  

 [. كاهلل عز كجل يقبل توبة التائبين.ْٖلًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

إف كنا قد أعرضنا عن كثير من األكامر كأركاف اإلسبلـ من صبلة كنسك كغير ذلك فما أيسر أف 
نور لرمضاف يبشرنا بالتوبةن يبشرنا بقبوؿ اهلل نعود إلى اهلل كنالطل  معو كإذا بالوجو المشرؽ األ

عز كجل. تعالوا نتب إلى اهللن تعالوا نستغفر من ذنوب الليالي كاألياـن نعمن كأنتم تعلموف أف اهلل 
 سبحانو كتعالى يقبل توبة التائبينن كعندما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًميعان ًإن وي )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفي  ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمر هلل 

إنما كاف يعني التائبين العائدين إلى اهلل عز كجلن أما الذين يستكبركف على اهلل عز كجل كيلحوف 
ء ال تعنيهم ىذه ااية ق . شهر رمضاف كاد أف ينتالف ككدنا أف على أف يستمركا في تيههم فهؤال

نالل إؿ سويداء قلبون تعالوا نالطل  مع اهلل يا عباد اهللن نحن إف اصطلحنا حقان مع اهلل عز كجل 
أصل  أمورنان إف اصطلحنا مع اهلل عز كجل حقان رفع ىذه الفتن مما بيننان إف اصطلحنا مع اهلل 

 أعاد الوئاـن أعاد األمن كالسبلـ إلى ربوع ببلدنا.سبحانو كتعالى حقان 

عباد اهللهلل ال تحجبنكم األسباب المادية الشكلية عن المسببن األسباب موجودة لكن اخترقوىا 
لتركا المسببن لتركا اإللو الذم يبتلي عباده بعالي التأديبن ككاهلل إنها لعالي رحمو كإف بدت 

لنقف أماـ  –كما ينبغي أف نسجن أنفسنا داخلها  -مظاىر أنها عالي مؤلمةن تعالوا نخترؽ ىذه ال
 اهلل عز كجل كلنمد يد البيعة إلى اهلل عز كجل من جديد.

عباد اهللهلل كم ككم سألت نفسي السؤاؿ التالي كىا أنا أكجو ىذا السؤاؿ إلى كل كاحد منكم ليعود 
كألقي زماـ أىوائي إلى كثير من بو إلى نفسوهلل أنا ااف أشتهي أموران كثيرة في حياتي التي أعيشها 

المبلذ التي أتمناىان تقودني العالبيةن تقودني الرغائب كاألىواءن كلكن عما قريب سأتمدد على 
فراش المرض كلسوؼ يطرؽ بابي ملك الموت كلسوؼ أراه بعيني كلسوؼ يراه كل كاحد منكمن 
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ترل ىل ستكوف عالبيتي  ترل ىل ستبقى ىذه األىواء  نذاؾ مهيمنة على كياني كما ىي ااف؟
ىي المتحكمة بي  نذاؾ كما أنها متحكمة بي ااف؟ ترل ىل سأظل محجوبان بعالم األسباب عن 
مسببها كما أيٍحجىبي بها ااف؟ ال يا عباد اهللن ستتمزؽ الحجب كلسوؼ أجد نفسي أماـ جبركت 

 عالىهللاهلل سبحانو كتعالىن أال تعلموف ىذا؟ أال تعلموف بياف اهلل سبحانو كت

)كىجىاءٍت سىٍكرىةي اٍلمىٍوًت بًاٍلحىعٍّ ذىًلكى مىا كينتى ًمٍنوي تىًحيدي * كىنيًفخى ًفي الالُّوًر ذىًلكى يػىٍوـي اٍلوىًعيًد * 
ا فىكىشىٍفنىا عىنكى ًغطىاءؾى فػىبىالىريؾى   كىجىاءٍت كيلُّ نػىٍفسو م عىهىا سىاًئعه كىشىًهيده * لىقىٍد كينتى ًفي غىٍفلىةو مٍٍّن ىىذى

 [.ِِ-ُٗاٍليػىٍوـى حىًديده( ]ؽ هلل 

كلعل ىذا السؤاؿ الذم أكرره بين الحين كااخر  –ىذا السؤاؿ كم ككم طرحتو على نفسي 
ىبل سألتم أنفسكم أنتم أيضان ىذا السؤاؿ أيها  –يشكل عامبلن من عوامل التربية اإللهية لي 

 اإلخوة؟

وف في باطنهان تأملوا في ىذا الذم نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كعلى ظاىرىا كغدان سنك
أقولو لكم. أال فلتعلموا يا عباد اهلل أف قالورنا إنما ىي قبورنان أجل أقولها لنفسي كلكم قالورنا 

 قبورنا فلنتهيأ لتلك القالورن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اْ كِبءوُ ٚأِٛاٌىُ ؽواَ ػ١ٍىُ

 

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الع
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 rد الدرس حديث رسوؿ اهلل إف مما كعيناه كحفظناه كنحن على رىحاؿ المكاتب كفي مقاع
مثل المؤمنين في ) :rالمشهور كالمعركؼ كالذم اتفع على ركايتو الشيخاف الذم يقوؿ فيو 

توادىم كتراحمهم كتعاطفهم كمثل الجسد الواحدن إف اشتكى منو عضو تداعت لو سائر األعضاء 
 بالسهر كالحمى(.

ا الحديث شعرنا بقدسية اإلنساف في ظل ىذا الحديث تنامت تربيتنا اإلنسانيةن كفي ظل ىذ
يٍػنىا بوهلل  كأدركنا سمو حياتون ثم إف ذلك كلو تػيوٍّجى بقرار اهلل سبحانو كتعالى الذم طالما غيذٍّ

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىن وي مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فى  أىن مى )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ ا كى
ًميعان( ]المائدة هلل  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ا فىكى ًميعان كىمىٍن أىٍحيىاىى  [.ِّقػىتىلى الن اسى جى

 .rىذه تربيتنا التي تلقيناىا من كتاب ربنا كمن ىدم نبينا محمد 

عباد اهللهلل لقد شاء اهلل عز كجل أف يمتد بي العمر إلى ىذا الشأك الذم تركف أك تعرفوفن كما كنت 
في ىذا الذم قرر كفي ىذا المبدأ الذم ريبػٍّيىٍت عليو  rالور أف يأتي من يخطئ رسوؿ اهلل أت

ن إلى أف فوجئت منذ بضعة أسابيع بمن يقرر أف ال  rاألجياؿ منذ بعثة رسوؿ اهلل  إلى ىذا اليـو
حرج في أف يستحر القتل بالمسلمين كأف يسطو البعض منهم على البعضن ال حرج في أف 

لموف إلى الشوارع فيستثيركا كيحرضوا ثم يستثيركا كيحرضوا على القتل. قاؿ قائلهمهلل يخرج المس
كليحدث القتلن كليسق  العشرات في سبيل التغيير من المسلمين فهذا جائز.. كىذا أيها اإلخوة 
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كسعيان إلى كسعيان إلى تالحي  موقفو. ما كنت أتالور  rيتضمن تخطئة كاضحة لسيدنا رسوؿ اهلل 
كأف أرل بعيني من يخطئ المالطفى فيما يكتب أك يخطئو فيما يقوؿ كييٍسًمع. كربما  أف أعيش

قاؿ قائلهمهلل إف الذم يبرر ىذا إنما يبرر التسبب كالحرج على المباشر كليس الحرج على 
خبلفان ق .  –في ىذه المسألة  –المتسبب. كىذا تبلعب  خر بشريعة اهلل التي ال أعلم فيها 

الجريمة شريك كلكن مسؤكلية المتسبب أعتى كأشدن إذا كانت الجريمة قتبلن المتسبب الرتكاب 
فالمتسبب ييكل في بالديةن ييكىل ف بالكفارةن من الذم قاؿهلل لك أف تنفخ في نيراف الفتنة كما تشاءن 
لك أف تحرض كأف تستثير فلذا استثير فبلف كفبلف كاىتاج فبلف كفبلف فمن باشر القتل أك باشر 

تكوف أنت البرمء كىو المرتكب كأنت الذم تنفخ في نيرانها! يا عجبان لهذا التبلعب  اإلجراـ
 الغث بشريعة اهلل سبحانو كتعالى.

عباد اهللهلل يقوؿ حبيبنا المالطفى في خطبة الوداع كبلمان يرسلو إلينا نحن من كراء األجياؿن 
يخاطب من خبلؿ أصحابو األجياؿ المتتابعة التالية إلى يومنا ىذان يقوؿهلل )أال ال تعودكا بعدم 

اشهد( ضيبل الن يضرب بعضكم رقاب بعضن أال ىل بل غتن أال ىل بل غتن أال ىل بل غت اللهم ف
بأف من فعل ىذا  rكفي ركاية )أال ال تعودكا بعدم كفاران يضرب بعضكم رقاب بعض( إيذانان منو 

 فقد كقع في مزلع الكفر.

يقوؿ رسوؿ اهلل مخاطبان لنا في خطابو الوداعي في حجة الوداعهلل )أال ال تعودكا بعدم ضيبل الن 
سيضرب بعضنا رقاب بعض في  يضرب بعضكم رقاب بعض( كيأتي من يقوؿهلل ال أنت مخطئن بل
 سبيل الهدؼ الذم نسعى إليون بل يسمى ذلك أيضان جهادانن كيف!

كيف ييسىل  ي المؤمن على المؤمنن إف عن طريع التسبب أك عن طريع المباشرة ثم يرفع فوؽ عملو 
 ىذا لواء الجهاد كاسم الجهاد.

المفاجئ الذم كنت أتالور أف  أعود فأقوؿ يا عباد اهللهلل إنني في حيرة عجيبة من ىذا األمر
الموت الذم أنا على ميعاد معو أقرب إلي من أف أفاجىئ بهذا الكبلـ الذم يتضمن تخطئة رسوؿ 

 اهلل فيما أكصى كفيما قرر كحكم.

 كيف؟ متى تسربت إلينا ىذه اللوثة؟
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اخترعت  كأخيران علمت إف اللوثة تسربت إلينا من خبلؿ عجوز أمريكية حيمٍّلىٍت ذات يوـو مهمةن
تنفيذان ألحقادىا ما سمتو )الفوضى الخبلقة( كتعني بهذه الكلمة الفوضى التي تتمثل بالقتل 

المستحر من أين جاء ككيف جاءن الفوضى المتمثلة في اإلحراؽ كالتخريب كالتقتيل كما إلى ذلك 
كاإلحراؽ بطريقة عشوائية ال ترسمها القوانينن بشرط أف تكوف ىذه الفوضى المتمثلة في القتل 

كالتخريب كفنوف اإلفساد ضامنة للنتيجة التي تسعى إليها عجوز أمريكا. ىذه الفوضى الخبلقة 
أيٍرسىلىٍت سبلحان متطوران حديثان إلى المجتمعات اإلسبلمية التي تريد أف تتمرد على سياسة القطب 

على كثائع في  األمريكي الواحدن كلعل فيكم من عرؼ ىذا الذم أعرفون كلعل فيكم من كضع يده
 ىذا األمر.

 )الفوضى الخبلقة( سبلحه جديد تجاكز أسلحة اإلرىاب تجاكزان كبيران جدان جدان.

 من الذم يالدره؟ أمريكا ىي التي تالدره.

 كمن الذم يتناكلو؟ عمبلء أمريكا.

 –من ىنا جاء ىذا القراء القائلهلل كليكن ىنالك قتلن كليستحر القتل بالعشرات بل ربما باألكثر 
ن  –كال أريد أف أبالغ في النقل  كليكونوا مؤمنين من المسلمين ماداـ ذلك ضمانان للهدؼ المرسـو

إنها )الفوضى الخبلقة( التي رسمتها أمريكا من خبلؿ عجوزىا التي ذكرتها لكم كالتي تػيبىثُّ كيعمل 
 عاملوف على تنفيذىا فيما بيننا.

ي األخيلة كاألكىاـ ألجعل منها حقائعن معاذ كما عشت في حياتي أزج –ىذه حقيقة أيها اإلخوة 
 ىذه حقيقة أركيها لكم بعد أف عرفتها كتحققت منها. –اهللن معاذ اهلل 

 حسنانن ما العبلج؟ نحن الضحايا يا عباد اهللن أك نحن الذم يػيرىادي منا أف نكوف الضحايا.

ية كاإلسبلمية األخرل التي عهدم بأىل الشاـ إلى ىذا اليـو أنهم يمتازكف عن سائر الببلد العرب
زرتها أنهم يتمتعوف بمعرفة بشريعة اهلل عز كجل تجعلهم يقفوف بين قرار العقل كحوافز العاطفةن 
تجعلهم يسيركف على النهج األكس  بين جواذب العقل كجواذب العاطفة. لم أعرؼ في يـو من 

هم الهوجاءن كما أعلم أنهم في يـو األياـ أف المسلمين العلماء طبعان في سوريا كانوا ضحايا لعواطف
 من األياـ كانوا ضحايا لعقبلنيتهم الجافة أيضانن ىذه المزية أعرفها.



  

 ~714 ~ 
 

ما الذم ينبغي أف تتو ج بو ىذه المزية؟ الوعي. كالوعي ىو سيد حوافز السلوؾ في حياة اإلنساف. 
رة تسير بنا على صراط أف نتمتع بدراية كافية بشريعة اهلل مع عاطفة حا –عباد اهلل  –ال يكفي 

اهللن ال. البد من أف نتمتع بالوعي حتى نعلم ما الذم يػيرىادي بنان حتى نشم رائحة المخططات التي 
تيطىبخي كتػيٍنضىجي في لياؿو سود ثم إنها تػيٍرسىلي إلينان البد من الوعي أيها اإلخوةن أجل ىذا الوعي ىو 

 الدكاء كىو العبلج.

قاىا من مجهوؿن كحاكلتي جاىدان أف أعرؼ ىذا المجهوؿ كلو كانت الدعوات التي نتلقاىان نتل
 معرفة شخالية كلكني لم أتمكن من ذلك.

ىذه المحاكلة ينبغي أف ال نكوف ضحايا لهان ينبغي أف يكوف اإلنساف المؤمن المسلم في ىذه 
 البلدة المباركة أسمى من أف يكوف ضحية لها.

كالنتيجة التي ستالل إليها إف نجحتى ما ىي؟ أرني النتيجةن من أنت يا من تقودني إلى ما تشاء؟ 
ن أرني الفئات التي تريد أف تجعلهم يحلُّوف محل  ااخرينن أرني كعندئذو  أرني المنهاج المرسـو

يمكن أف أنقاد لك. أما أف تقوؿ ليهلل ًسٍر كال تسأؿن امش كال تسأؿن نف ٍذن الن لقد كاف اإلنساف 
ا لم يلـز اإلنساف بأف ينقاد بعين مغمضةن حتى ربنا لم يلـز اإلنساف أبدان أكـر من ىذا. حتى ربن
 بأف ينقاد للمجهوؿهلل

اإلسراء هلل )كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ًإف  الس ٍمعى كىاٍلبىالىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن( ]
ّٔ.] 

ى ىذه اللحظة أرفع رأسي عاليان بالمزية التي أكـر اهلل بها نقاية العلماء ىذا ىو الدكاءن كال أزاؿ إل
 في ىذه البلدةن العلم الذم يجعلهم يقفوف بين العقل كالعاطفة كالوعي.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمن فاستغفركه يغفر لكم.
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 فطوح هللا: ٍجً رغن٠زٙب ٚػٛاًِ افّبك٘ب

 

 

هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرس
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ن ربو سبحانو كتعالىهلل )إني خلقتي عبادم حنفاء كلهم أنو قاؿ يركم ع rفقد ص   عن رسوؿ اهلل 
ن ما  rثم إف الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم( أم أف النبي  ينقل عن ربو خبران ال يلحقو خيٍلفه

من إنساف كيًلدى فوؽ ىذه األرض إال كقد غيًرسى في كيانو اإليماف باهلل عز كجلن إال كقد غيًرسىٍت في 
لعبودية هلل سبحانو كتعالىن كلكن جاءت شياطين اإلنس كالجنن جاءت طوايا عقلو حقائع ا

األىواء المختلفةن جاءت التربيات الجانحةن جاءت العالبيات التي تهيمن على قرار العقل 
كالقلب فاجتالتهم أم أبعدتهم عن ىذه العقيدة التي فطرىم اهلل سبحانو كتعالى عليهان على أنها 

د ترقد كلكنها ال تموتن قد ترقد كلكنها ال تيٍجتىث من كياناتهم. تعالوا تظل باقية بين جوانحهمن ق
 يا عباد اهلل أضعكم أماـ تجسيد لهذا الذم يخبر بو بياف اهلل عز كجل.

إنها قالة يركيها مفكر إسبلمي ذائع الاليت عاش في أكائل القرف الماضين يقوؿهلل أبحرت من 
لسفينة تسير على ىينتها كتسير مستقيمة كالناس مرسيليا إلى اإلسكندرية كفي الطريع كانت ا

الذين فيها أخبلط من مذاىب شتىن من أدياف كفلسفات كاتجاىات كأعراؽ مختلفة كل 
االختبلؼن كفيما نحن كذلك إذ أقبلت سحبه داكنة سرعاف ما تلبدت فوؽ سماء السفينة كإذا 

مين السفينة كيسارىان كإذا بري  عاصف تطوؼ من حولنان كإذا باألمواج العاتية تعلو عن ي
بالسفينة تحولت إلى ما يشبو أرجوحة بين يدم ىذه األمواج العاتية التي كانت من حولنان كأيقنا 
أننا قد أصبحنا بين شقي الموت كالهبلؾ. كنظرت كإذا بالناس الذين كانت تزدحم بهم ىذه 

إذا بهم جميعان  –كأعراؽ شتى أكلئك الذين كانوا أخبلطان من مذاىب كأدياف كفلسفات  –السفينة 
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أحدؽ الكل بي  –ككاف لهذا الرجل مظهره الذم يدؿ على أنو لو ارتباطان بالدين  –يحدقوف بي 
كأصركا على أف علينا أف نتجو إلى اهلل جميعان بدعاء ضارع أف ينقذنا من الهبلؾ الذم قد أحاط 

عان قد ذابت كام حىٍتن كإذا بالكل بنا. نظرت كإذا بالفوارؽ الكثيرة التي كانت بين ىؤالء جمي
يهتف بنداء كاحد يسأؿ اهللن يقوؿهلل يا اهللن كلٌّ بلغتو. دىعىٍونىا كالتجأنان ككاف الناس الذين من حولي 
ما بين باؾو كما بين ميؤىمٍّن كما بين إنساف يالرخ كيستغفر كلٌّ بلغتون ما ىي إال ساعة حتى رأينا أف 

عادت شيئان فشيئان إلى سىنىًنهىا الطبيعي كاطمأف الكل إلى أف الخطر  الغمة قد انقشعت كأف السفينة
قد زاؿن كنظرت كإذا بالقـو رجع كلٌّ إلى شأنون كإذا بالفوارؽ التي ام حىٍت عندما أطلت علينا 

 عوامل الهبلؾ إذا بهذه الفوارؽ عادت لتهيمن عليهم كما كانتن كصدؽ اهلل القائلهلل

ًإذىا مىس كيمي اٍلضُّ  افى اإًلٍنسىافي  )كى رُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن تىٍدعيوفى ًإال  ًإي اهي فػىلىم ا نىج اكيٍم ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيٍم كىكى
ـٍ  ًكيبلن *كىفيوران * أىفىأىًمنتيٍم أىف يىٍخًسفى ًبكيٍم جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبان ثيم  الى تىًجديكٍا لىكيٍم كى  أى
م  الى تىًجديكٍا أىًمنتيٍم أىف ييًعيدىكيٍم ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم قىاًصفا مٍّنى الرٍّيً  فػىيػيٍغرًقىكيم ًبمىا كىفىٍرتيٍم ثي 

نىا ًبًو تىًبيعان( ]اإلسراء هلل   [.ٗٔ-ٕٔلىكيٍم عىلىيػٍ

منكمن كىذا ىو مالداؽ ذلك  تلك ىي صورة الواقع الذم تركيو شخالية إسبلمية يعلمها كلٌّ 
 يرسمو البياف اإللهي في ىذه الجمل البليغة العجيبة يا عباد اهلل.

كاافن ما الذم يجعل اإلنساف ييٍحجىبي عن عقيدتو التي متعو اهلل بهان ما الذم يجعل اإلنساف 
ب؟ رأيتم  ييٍحجىبي عن ىذا الكنز الذم أكدعو اهلل عز كجل في كيانو منذ فجر نشأتو؟ لماذا ييٍحجى 

كيف ييٍحجىبي اإلنساف عند األمن كالطمأنينة ثم كيف يعود إلى ىذا الكنز الذم في كيانو عندما 
 تطوؼ بو المحن أك تطل عليو األخطارن لماذا؟

أيها اإلخوةهلل أرجو أف يكوف الجواب عن ىذا السؤاؿ درسان نتلقاه لنعتبر بون لكي نحافظ على ىذا 
 نذ فجر نشأتنا.الكنز الذم أكرمنا اهلل بو م

الذم يجعل اإلنساف ييٍحجىبي عن ىذه العقيدة بل ىذا الكنز الذم غرسو اهلل عز كجل في كينونتو 
إنما ىي األىواءن الشهوات التي تثور ثم تثور ثم تهيمن على العقل كعلى الكيافن العالبية التي 

االنتماءن المالال  تقود اإلنساف إلى إشباعها على حساب العقل كعلى حساب المنطعن العرؽن 
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العابرة الشخالية التي تجعلنا نؤثرىا على قرار العقل كحكمون ىذه ىي التي تجعل اإلنساف 
 ييٍحجىبي عن قلبو الذم ىو مركز ىذا الكنز الرباني كصدؽ اهلل القائلهلل

 )كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى(

يحذرنا من أف نلتفت إلى  ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن ىذا كبلـ ربنا سبحانو كتعالى عندما
 العالبيات كاألىواء كغير ذلك يحذرنا قائبلنهلل

ٍرًء كىقػىٍلًبًو( ]األنفاؿ هلل   [.ِْ)كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى يىحيوؿي بػىٍينى اٍلمى

؟  لكن لماذا يىحيوؿي

ٍرًء كىقػىٍلًبًو( ألنو يعرض عن ىذا الكنز كسبل حمايتو كيستسلم كما قلت لك م )يىحيوؿي بػىٍينى اٍلمى
 ألىوائون لرغباتون لشهواتون للعالبية التي تقودهن إلى  خر ما ىنالك مما تعلموف.

كقد علم أنو يسير في رحلة إلى اهللن إف لم يكن قد حانت ىذه الرحلة  –كالمطلوب من اإلنساف 
دعونا يا  –اليـو فلسوؼ تحين غدانن كإف لم يكن ذلك في الغد القريب فبعد أشهر أك بعد أعواـ 

اهلل إذا رحلنا إلى اهلل عز كجل نرحل كىذا الكنز عامر بين جوانحنان موجودن لم يتحوؿ من عباد 
الرقاد إلى الموتن كيف يكوف ذلك؟ بأف نتحرر من العالبياتن بأف نتحرر من ردكد الفعلن بأف 
ـو نتحرر من األىواء كالرغائب كالشهوات كالمالال  العابرة اانية. كىذا ىو داؤنا الذم نعاني الي

 يا عباد اهلل.

أال تركف كيف أننا نرل الحع ناصعان بيػٍّنىان يعلن عنو بياف اهلل عز كجل كننظر فنجد إخوةن لنا يعيشوف 
ن كال rبين ظهرانينا يعرضوف عن بياف اهللن يعرضوف عن كصايا اهللن يعرضوف عن كصايا رسوؿ اهلل 

أريد أف أفاللن ال أريد أف أذكركم بوصايا رسوؿ اهلل في مثل ىذا المنعطف الخطير الذم نمر فيو 
عن كصايا رسوؿ اهلل.  –أجل باشمئزاز  –ككيف أف إخوة لنا مؤمنينن مسلمين يعرضوف باشمئزاز 

لخطيرن تلوناىا ما أكثر اايات التي تنبهنا إلى أف ال نخطئ كأال تزؿ بنا القدـ في ىذا المنعطف ا
كذكرناىا كذك ٍرنىا بها كلكننا كجدنا إخوة لنا يعيشوف بين ظهرانينا مسلمين يعرضوف عن ىذا الذم 
يخاطبنا بو اهلل. بل األمر كصل إلى القمة التي ال يمكن للعقل أف يتالورىا. جهاده في سبيل اهلل 

ير األمريكين جهاده في سبيل يعلن تحت عىلىمو أمريكين جهاد في سبيل اهلل عز كجل يقوده السف
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اهلل سبحانو كتعالى يخط  لو السفير األمريكي ثم يالر إلى أف يكوف ىو المشرؼ على التنفيذ 
 كنسميو جهادانن يقوؿ لنا ربناهلل

حىاًب اٍلقيبيوًر( )الى تػىتػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهٍم قىٍد يىًئسيوا ًمنى اٍاًخرىًة كىمىا يىًئسى اٍلكيف اري ًمٍن أىصٍ 
 [.ُّ]الممتحنة هلل 

 كنقوؿ بلساف الحاؿهلل بل سنتوالىمن نحن أعلم.

 يقوؿ لنا اهلل عز كجلهلل

 [.ُ)الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتحنة هلل 

ودكننا. حسنانن يقودكنكم إلى ماذا؟ كيقوؿ قائلهمهلل ال بل نحن أعلمن سنتخذىم أكلياء كلسوؼ يق
إلى معركة؟ الن يقودكننا إلى الجهاد في سبيل اهلل. فيا عجبانن جهاد في سبيل اهلل يقوده السفير 

 األمريكي!

 ىذا ىو الببلء كذلك ىو الدكاء.

كلنا أيها اإلخوة يتمتع بالكنز الذم أعلنو رسوؿ اهلل في الحديث القدسيهلل )إني خلقت عبادم 
كلهم(. فكيف السبيل إلى المحافظة على ىذا الكنز الذم كم نحن بحاجة إليو عند رحيلنا حنفاء  

إلى اهلل. إذا رحلنا إلى اهلل كىذا الكنز حيٌّ بين جوانحنا فلسوؼ يغفر اهلل لنا زالتنا كلن يحاسبنا 
لك أف على أخطائنان نعمن لكن المهم أف نرحل إلى اهلل كىذا الكنز حيٌّ نابض لم يمت. سبيل ذ

نتحرر من عالبياتنان أف نتحرر من عوامل الثأر الجاىلي الذم أنقذنا اإلسبلـ منون سبيل ذلك أف 
نتحرر من مالالحنا الجزئية اانية كأف نلحع كراء الماللحة الكلية التي يدعونا بياف اهلل سبحانو 

كأستغفر اهلل  كتعالى إليهان دكاؤنا أف نتحرر من األىواء كالشهوات الجانحةن أقوؿ قولي ىذا
 العظيم..
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 اإلٍالَ ١ٌٌ ؽ١فبً ِٓ أؽ١بف اٌؾٛاه فٟ اٌشبَ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 فسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كن

ما من إنساف يعيش فوؽ ىذه األرض إال كىو في كاقعو عبد مملوؾ هلل سبحانو كتعالىن علم   
 ذلك أك جهلن اعترؼ بذلك أك استكبر عليون كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل

الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان * كىكيلُّهيٍم  )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي
 [.ٓٗ-ّٗ تًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان( ]مريم هلل 

كلقد علمت الدنيا كلها أننا نحن الذين شرفنا اهلل عز كجل باالستيطاف في ىذه الشاـ المباركة في 
انو كتعالىن كأنغضوا الرأس كأخضعوا العقل كاستسلموا مقدمة من دانوا لحقيقة العبودية هلل سبح

ألىل الشاـ  rبشراشرىم لمالكية اهلل سبحانو كتعالى لهمن ال أدؿ على ذلك من شهادة رسوؿ اهلل 
فيما ص  عنوهلل )الشاـ خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من  rبذلكن يقوؿ المالطفى 

 عباده(.

لحقيقة العبودية هلل عز كجلن دانوا للعبودية  –دمة من دانوا كىم في مق –كلقد داف أىل الشاـ 
هلل عز كجل عقدان ألزموه بأنفسهم كعهدان بايعوا اهلل سبحانو كتعالى عليون ىذه حقيقة يىٍشريؼي بها 

للشاـ  rأىل الشاـ يا عباد اهللن كإننا لنسأؿ اهلل أف تبقى ىذه الشهادة التي شهد بها رسوؿ اهلل 
 ف تقـو الساعةن إلى أف يقـو الناس لرب العالمين سبحانو كتعالى.كأىلها إلى أ
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كمن ىنا فلف اإلسبلـ الذم اختاره اهلل عز كجل لنا كاستسلمنا بطواعية لتشريف اهلل عز كجل لنا 
مبـر في أعناقنا للذم دين ا لو بديننا كإسبلمنا. ىذا  –كما قلت لكم   –بون ىذا اإلسبلـ عقد 

 ا اهلل سبحانو كتعالى عليو. ألم يقل خطابان شر فنا بوهللاإلسبلـ بيعة بايعن

ـى ًدينان( ]المائدة هلل   [.ّ)اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسبلى

اهلل تشريفان  ىذه صيغة العقد. خاطبػىنىا اهلل عز كجل كلكنو لم يكن عقدان من طرؼ كاحدن خاطبػىنىا
 كقبلناه كأذعنا لو شرفان نلناه كعهدان كضعناه في أعناقنا إلى يـو الدين.

عباد اهللهلل ىذا اإلسبلـ الذم ارتضاه اهلل عز كجل لنا كالذم ينبثع من حقيقة عبودية اإلنساف هلل 
عز كجل ىو ذلك اإلسبلـ الحعن ذلك اإلسبلـ الحقيقي الذم ينبثع من صري  كتاب اهلل عز 

 .rجل كصحي  سنة رسوؿ اهلل ك 

لئن كاف العالم اإلسبلمي مترامي األطراؼ كلئن كاف الناس الذين يالطبغوف باإلسبلـ دينان كيعتزكف 
بو عقدان بينهم كبين اهلل عز كجل فلقد علمت الدنيا كلها أف اإلسبلـ الذم أذعنت لو أىل الشاـ 

ي المنبثع من صري  كتاب اهلل كما قلت عقدان بينهم كبين اهلل عز كجل ىو ذلك اإلسبلـ الحقيق
ن ىو ذلك اإلسبلـ الذم يجمع كال يفرؽن يبني كال يحطمن ىو rكمن صحي  كبلـ رسوؿ اهلل 

ذلك اإلسبلـ الذم يحتضن اإليماف المطلع باهلل سبحانو كتعالى كمن ثم فلنو يأتلف مع سائر 
اءن ىذا ىو إسبلمنا الذم يتمتع بو المؤمنين باهلل سبحانو كتعالى من مسلمين ككتابيين على السو 

أىل الشاـن إسبلـ ال إفراط فيو كال تفري  ألنو المنبثع من القر ف كالسنةن إسبلـ ال غيليو  فيو كال 
عوجن إسبلـ ال ابتداع فيون ال نسوقو إلى ما تحكم بو أمزجتنا كال نبدلو حسب ما تقتضيو مالالحنا 

يا عباد اهلل من أجلٍّ الثوابت التي ال يمكن أف تخضع لتبديل الزائفة السريعة الذاىبة. ىذا اإلسبلـ 
 كال حوار ق .

نحن نعلم أف في حياتنا كثيران من المالال  التي تخضع للتطوير كمن ثم فهي تخضع للحوار 
كللنقاش كلكن ىنالك ثوابت ال يمكن أف تخضع ال لحوار كال لجدؿ أك نقاشن أرأيتم إلى كحدة 

النقاش؟! أرأيتم إلى الحقوؽ المادية أك الذاتية الكامنة في كياف اإلنساف الوطن أتخضع للحوار ك 
أفتخضع ىذه الحقوؽ للمناقشة كالحوارن كذلكم ىوية ىذه األمةن كذلكم العقد المبـر بين ىذه 
 األمة كبين بارئها سبحانو كتعالى حقيقة ثابتة ال يمكن أف تخضع للحوار ق  بشكل من األشكاؿ.
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لوطن ىو المدل التي ال يمكن أف تتحرؾ مسائل الحوار إال في داخلو فكذلكم كلئن كاف سقف ا
المهاد اإلسبلمي ىو التربة التي ال يمكن أف تتحرؾ مسائل الحوار إال على مرأل من ىذا المهاد 
 كإال على رقابة من ىذا المهادن أعتقد أف ىذه حقيقة نعلمها جميعان كمن ثم فلننا ندين بها جميعان.

هلل ما رأينا في مسائل الحوار أك أياـ الحوار التي انطلقت من ىذه البلدة طيفان يمثل اإلسبلـ قيل لي
 كأىلو فلماذا؟

قلتهلل كمن الذم قاؿ لكهلل إف اإلسبلـ كأىلو إنما ىو طيفه من ىذه الطيوؼ المتحاكرة 
بلـ المتناقشة. اإلسبلـ ىو المالدر الذم تنبثع منو ىذه األطياؼ كلون من قاؿ لكهلل إف اإلس

إصبع من األصابع الكثيرة التي تتحرؾ في ساحة الحوار كالنقاش لمسائل ىذه األمةن من قاؿهلل إف 
 اإلسبلـ إصبع من ىذه األصابعن إف اإلسبلـ ىو المعالم الذم تنبثع منو ىذه األصابع كلها.

علع اإلسبلـ أجلُّ ثابت من الثوابتن عمره مديد فيما يتعلع بالقدـ كعمره قدسي مديد فيما يت
بالمستقبلن ىذه حقيقة لئن جهلها الناس يمينان كشماالن فلف شامنا ىذه لن تنكرىا كلن تجهلها 

 ق .

ىل الدستور إال مر ة لهوية األمة؟! ىذه حقيقة ال يجهلها أحد بشكل  –يا عباد اهلل  –كالدستور 
أف ىذه األمة التي  من األشكاؿ. دستورنا الذم نعتز بو إنما ىو مر ة لهوية ىذه األمةن كقد علمتم

شرفها اهلل عز كجل بأف تستوطن في شامو المقدس كانت كال تزاؿ مالطبغة بذؿ العبودية هلل عز 
كجلن تعتز أيما اعتزاز بهذا الذؿن تعلم األدلة الناطقة بذلكن من أجلٍّ ىذه األدلة المالدر الذم 

في كياننا ننفعل بها كال نفعل باختيار  انطلقنا منو كالنهاية التي سنالير إليها كالطاقات التي بثها اهلل
شيئان منها. نحن كنا كال نزاؿ الناس الذين عقدكا مع اهلل عز كجل صفقة العبودية لون صفقة االلتزاـ 
بأمرهن صفقة االلتزاـ بهديو على النحو الذم رب انا عليو كتاب اهللن ال إفراط فيو كال تفري ن ال بغي 

ا كيعلمنا البناءن يعلمنا االئتبلؼ. الدين بشطريو اإلسبلمي كالكتابي فيو كال انحراؼن يبني إسبلمن
 متعانقاف متآلفافن كصدؽ اهلل القائلهلل

يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيمٍ  هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدٍّ  كىتػيٍقًسطيوا )الى يػىنػٍ
 [.ٖالل وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنة هلل  ًإلىٍيًهٍم ًإف  
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ىذا الواقع ال يمكن إال أف يتجلى في المر ةن كمر تنا إنما ىو دستورنان فمن أراد أف يتخذ من 
من أراد أف يجعل من حريتو الفردية سبلحان  –كىي حرية مت ع اهلل كل فردو فردو بها  –حريتو الفردية 

د أبعد النٍُّجعىة كحاكؿ أف ينكس حقيقة الحرية كأف يمسخهان أف يختار يمتلخ بو حرية األمة فق
 اإلنساف المعتقد الذم يشاء ىذا ما مل كىوي اهلل إياه في دار الدنيا 

( ]البقرة هلل  يًن قىد تػ بػىي نى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيٍّ  [ِٔٓ)الى ًإٍكرىاهى ًفي الدٍّ

بها سبلحان تحاكؿ أف تقتضي بو على حرية األمة كأف أما أف تجعل من حريتك ىذه التي متعك اهلل 
تنهي ميقات ىذا العقد المبـر بين ىذه األمة كبين موالىا كخالقها عز كجل فهذا شيء ليس إليك 

 كىذا إنما ىو إجراـ في حع الحرية كإساءة لها.

شامنا الحقيقة التي قد يغه بها أناس من حولنا عن يمين كشماؿ لكن  –يا عباد اهلل  –ىذه 
إذ  rالمشر فة ال يمكن أف تغه بهان شامنا التي شهد لها رسوؿ اهلل كشهد لنا فيها رسوؿ اهلل 

قاؿهلل )ىي خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده( ال يمكن أف تخضع لهذا الحلم كال 
حانو كتعالى يمكن أف تخضع لهذه األمزجة ق ن أجل يا عباد اهلل. أقولي قولي ىذا كأسأؿ اهلل سب

ن أقوؿ قولي  أف يثبتنا بقولو الثابت كأف يكرمنا باالعتزاز بشرعو كدينو إلى أف نلقاه كىو عنا راضو
 ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ؽبفظٛا ػٍٝ شؼبئو هللا فٟ هِؼبْ

 

 

ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

يدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها س
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف ىي إال أياـ يسيرة كيقبل علينا شهر اهلل المعظمن شهر رمضافن ىذا الشهر الذم شاء اهلل عز 
حب كرسالة رحمة كإعبلنان عن مغفرةن ىذا الشهر الذم أعلن عنو رسوؿ اهلل  كجل أف يجعلو بريد

r  في خطبة قاؿ في افتتاحهاهلل )أيها الناس قد أقبل عليكم شهر عظيم فرض اهلل عليكم صيامو
كسىنػىٍنتي لكم قيامو( ثم مضى يتحدث عن ىذا الشهر ككصىفىوي بأنو شهر المواساةن أم شهر 

اعدة إلى ااخرينن كشهر التراحمن أم شهر الذم تمتد فيو مشاعر األخوة اإلحساف كمىدُّ يد المس
كمشاعر الود كالتآلف بين عباد اهلل جميعانن يتالال  فيو المتخاصموف كيتواصل فيو المتقاطعوفن 

 ىذا الشهر كما يتضمنو. rىكذا كصف رسوؿ اهلل 

)يا باغي الخير أقبل كيا باغي  شعاره معلنان ذلك بلسانون جعل شعاره قولوهلل rكلقد جعل المالطفى 
الشر أقالر(. )يا باغي الخير أقبل( ميد  ركاؽ األخوة كالود ك صرة الرحمة بينك كبين عباد اهلل 
جميعانن )كيا باغي الشر أقالر( أقالر أذاؾ عن عباد اهلل سبحانو كتعالىن ال توغل في األذية 

 تحاكؿ أف تمد براثن أذيتك كبغيك إلى كاإلساءةن أقالر من األذل لعباد اهلل سبحانو كتعالىن ال
الناسن إلى عباد اهلل عز كجل أيان كانوان ىذا معنى قولو الذم ذكره بل أعلنو شعاران لشهر رمضاف 

 )يا باغي الخير أقبل كيا باغي الشر أقالر(.

ىذا الرسوؿ الذم قاؿ ىذا الكبلـ ىو ذاتو الذم قاؿ في حديث صحي  متفع عليوهلل )من ال 
 اس ال يرحمهم اهلل(.يرحم الن
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ترل ما ىو مالير من حاكؿ أف يػيٍفرًغى ىذا الشهر المعظم من المضموف الذم أحبو اهلل عز كجل 
لون حاكؿ أف يفرغو من الرحمة التي أرسلها من خبللو إلى عبادهن حاكؿ أف يجتث الرحمة التي في 

المواساة التي  أجواء ىذا الشهر كأف ينشر في مكاف ذلك الرعب كالخوؼن حاكؿ أف يجتث
جعلها اهلل سبحانو كتعالى معلمة ىذا الشهر كأف ينثر كأف ينشر في مكاف ذلك المخاكؼ كالفتن 
كأسباب القتل كالتخريب. ما مالير ىذا اإلنساف إذ يقف من الشهر ىذا الموقفن يفرغو من 

ر. ما مالير ىذا مضامينو كيحاكؿ أف يمؤله بنقيض ما أحبو اهلل سبحانو كتعالى لعباده في ىذا الشه
الذم يقبل إلى مساجد اهلل عز كجل في أمسيات رمضاف ثم ال يدبر عنها إال كىي خاكية من 

ركادىان إال كىي مقفرة من الركع كالسجد الذين يغشونها ذكوران كإناثان. ما مالير ىذا الذم يقبل 
كىي موحشةن إال  في كل أمسية من أمسيات رمضاف إلى الشوارع كالساحات ثم إنو ال يغادرىا إال

كىي بلقع بعد أف كانت تفيض بالساعين ذكوران كإناثان إلى بيوت اهلل عز كجل كلساف حاؿ كلٍّ منهم 
 [.ْٖيقوؿهلل )كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

ما مالير ىؤالء الذين أقبلوا إلى مساجد اهلل عز كجل في ليالي رمضاف ثم لم يدعوىا إال كىي 
 ة من أكلئك الذين كانت تزدىر بهم.بلقع فارغ

إال كىي  –ليالي رمضاف المؤنسة المحببة  –ما مالير ىؤالء الذين لم يدعوا شوارع الليالي 
موحشة ليس فيها داعو كال مجيبن أين ىم أكلئك الذين كانوا يتسابقوف إلى المساجد لقياـ 

 رمضاف ذكوران كإناثان.

ر رمضاف بأعتى من ىذه الحرب بهذه الالورة؟ ترل ىل ىذا ىل يمكن يا عباد اهلل أف ييحىارىبى شه
 ىو األمر المبيت لشهر اهلل عز كجل عندما سيقبل عما قريب؟

أنا أتساءؿن أنا أتالور ما قد بلغني كأرجوا أف ما قد بلغني خطأن كليس صحيحانن كلكني أفترض أف 
اف ألكؿ مرة في تاريخها؟ يكوف األمر صحيحانن أفيمكن لشامنا ىذه أف يكوف ىذا شأنها مع رمض

أجل ألكؿ مرة في تاريخها. حتى في أياـ الحركب الالليبية كاف القـو يهابوف ىذا الشهر ككانوا 
يعرفوف لو قيمتون نعمن أفيعقل ىذا يا عباد اهللن أف يأتي رمضاف كلساف حاؿ األمة تعتذر لو بأف 

تزداف بجمالون أفيعقل أف ننظر فنجد المساجد غير مؤىلة الستقبالو كبأف الشوارع غير مؤىلة ألف 
الناس الذين كانوا يهرعوف إلى بيوت اهلل ذكوران كإناثان راكعين ساجدين أف نجدىم اليـو كقد حيًبسيوا 
في بيوتهم كحيل بينهم كبين اإلقباؿ على اهلل كأخذت ألسنتهم تتوىج كتتوجو بالدعاء على من  
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ة لنداء اهلل سبحانو كتعالىن يدعوف من قلوب كاف السبب في الحيلولة بينهم كبين االستجاب
 مكلومة مجركحة على من منعوىم من االستجابة ألمر رسوؿ اهلل القائلهلل 

 )يا باغي الخير أقبل(.

ٍتو أخبار كأخبار في ذىني تالوران باطبلنن كلكني على كل  أرجو أف يكوف ىذا التالور الذم نسىجى
مكاف إلى إخوةو لنا سواء كانوا في داخل ىذا البلد حاؿو يا عباد اهلل ىاأنذا أتوجو من ىذا ال

المبارؾ أك كانوا في خارجون أتوجو إليهم كأنا أعلم كأنا على يقين من أننا بيننا كبينهم خيطان بل 
حببلن ال يزاؿ ممتدانن إنو حبل اإليماف باهللن إنو حبل االنتماء بالعبودية إلى اهلل عز كجلن ىاأنذا 

 بل الجامع بيننا كبينهمن ىاأنذا أناشدىم بقوؿ اهلل عز كجل القائلهلل أناشدىم بسم ىذا الح

ةه( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

أناشدىم بهذا القرار الذم أعلنو بياف اهلل عز كجل أال يحاربوهن كأال يستبدلوا بهذا القرار نقيضون 
جل بيننا العداكةى كالبغضاء كالتربه كالمخاكؼ أال يستبدلوا باألخوة التي قررىا بياف اهلل عز ك 

كالرعب بكل أشكالو السيما في ليالي كأياـ رمضافن أناشدىم القربىن أناشدىم ىذا الحبلى 
الجامع بيننا كبينهمن أناشدىم الجامع المشترؾ من عبوديتنا جميعان هلل عز كجل أال يمزقوا أمر اهلل 

 عز كجل القائل بعد قرارههلل

 [.َُوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجرات هلل )فىأىٍصًلحي 

أناشدىم إيمانهم باهلل عز كجل أال يستبدلوا بالالبلح الفساد ككأنهم يقولوفهلل ال بل إف شأننا أف 
 نحيل الالبلح الذم أمرت بو إلى فساد سنوغل فيو.

 ىذا ما أقولو بين يدم شهر اهلل عز كجلن بين يدم شهر رمضاف المعظم.

المناشدة إلى من كراءىمن إلى الملقنين داخل المسرح كما قلت باألمسن ىؤالء  أنا ال أتوجو بهذه
ليسوا منا في شيء كلسنا منهم في شيءن أكلئك الملقنوف ال يقيموف كزنان ال لرمضاننا كال لقر ننا 

بملف  –أيها اإلخوة  –كال لنبينا. متى كاف داكد ليفي يهتم بهذا الذم أقوؿ؟ ىذا الذم يمسك 
قد راىن على أف كل ما قد قرره سىيػينػىف ذن ال أتوجو إليو كال إلى صحبو الغادين كالرائحين ما سوريا ك 

بين إسرائيل كباريس صباح مساء من أجل أف ينضجوا الخطة كمن أف أجل يقفزكا من رسمها إلى 
ب تنفيذىان ليسوا منا في شيءن كلكني أتوجو إلى إخوة أعزة لنان أتوجو إلى من يجمعنا بهم نس
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اإليماف باهللن أتوجو إلى من يجمعنا بهم نسب العبودية هللن أتوجو إلى من يجمعنا بهم اإليماف 
 .rبقدسية شهر رمضاف كاإليماف بوصايا رسوؿ اهلل 

أيها اإلخوة ال تكونوا سببان في أف تقفر المساجد ألكؿ مرة في رمضاننا المقبل عن ركادىان ال 
اـ ألكؿ مرة عن المتسابقين رجاالن كنساءن إلى بيوت اهلل عز كجلن تكونوا سببان ألف تقفر شوارع الش

ال تكونوا سببان في أف تخفت أصوات التالين لكتاب اهلل عز كجلن ال تكونوا سببان في أف ننظر إلى 
الشاـ يمنة كيسرة أثناء شهر رمضاف المبارؾ ككأف الشاـ تعتذر لرمضاف تقوؿ لوهلل لسنا منك ىذا 

 ت منا في شيء.العاـ من شيء كلس

أيعقل أف يكوف مسلم سببان لهذا؟ ثم ماذا؟ يفعل ىذا كلو بسم الجهاد؟ أرأيتم إلى جهاد يحارب 
شعارات رمضاف؟ أرأيتم إلى جهاد يحارب شعار المالطفى القائل عن ىذا الشهر المبارؾهلل )يا 

المسلمينن على اامنين باغي الخير أقبل كيا باغي الشر أقالر(؟ أرأيتم إلى جهاد يدكر رحاه على 
بل يستخف أصحابو بقوؿ رسوؿ اهلل  في  –المطمئنين؟ أرأيتم إلى جهاد يعرض أصحابو 

الالحي هلل )من خرج من أمتي على أمتي ال يتحاشى مؤمنها كال يفرؽ بين برىا كفاجرىا كال يفي 
 بذم عهدىا فليس مني كلست منو(.

ر كصلت إلي كلكني إلى ىذه اللحظة ال أضع مرة أخرل أقوؿهلل أنا أتالور كىو خياؿ نسجتو أخبا
ىذه األخبار من ذىني موضع اليقين. إخواننا المؤمنوف باهلل أسمى من أف يكونوا على ىذه الحاؿن 
إخواننا المؤمنوف باهلل سيستيقظوف كلسوؼ يقطعوف صلة ما بينهم كبين ليفين كلسوؼ يقولوفهلل 

طافن لسنا جنودان لك مهما كصفتنا بأننا لسنا منك في شيءن لسنا جنودان لك على باب الشي
 أصدقاء مغفلوف. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ثّبما َٔزمجً شٙو هِؼبْ اٌّجبهن

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ئمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف ىي إال ساعات كيكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بمقدـ شهره المعظمن شهر رمضاف المبارؾن كإنها 
 ىذا الشهر المعظم يا عباد اهلل؟لهدية ما أعظمىها كما أجل هان فما ىو أكؿ ما ينبغي أف نستقبل بو 

إنو التوبةن التوبة من سائر األدراف كالمعاصي كااثاـن أدعو إلى ذلك نفسين كأدعو إلى ذلك قادة 
أمتنا السيما في ىذه البلدة المباركةن كأدعو إلى ذلك المسلمين عامةن أدعوىم جميعان إلى التوبة 

الىن إلى االصطبلح مع أكامره كشرائعو كأحكامون النالوحن إلى تجديد البيعة مع اهلل سبحانو كتع
 أدعو المتظالمين إلى أف يقلعوا عن الظلم أيان كاف نوعو كأيان كاف مالدره كأيان كاف سببو.

كقد شرفهم اهلل سبحانو كتعالى بحراسة شعائر ىذا الشهر  –أدعو قادة األمة إلى أف يكونوا 
إلى حماية شعائر ىذا الشهرن في  –اهلل بذلك  كقد شرفهم –كأدعوىم  –كمعانيو كحقوقو كقيمو 

الشوارعن في الميادينن في المحاؿن في الدكائرن كأيذىكٍّري نفسي كأذكرىم بأف اهلل عز كجل أعطى 
الحرية لئلنساف كللمسلم أف يستجيب ألمر اهلل فيالـو أك أال يستجيب فيفطرن كلكن ال يجوز أف 

ىذا الشهرن ما ينبغي أف يجعل من حريتو ىذه أداةن  يجعل من حريتو ىذه سببان يمزؽ بو شعائر
 لبلستخفاؼ كلبلستهتار بحقوؽ ىذا الشهر.

 أدعوا المسلمين عامة إلى أف ينهضوا بحقوؽ ىذا الشهر الذم شر فػىنىا اهلل سبحانو كتعالى بو.

ضو من أم القتل الذم يتسلسل بع –أما اإلمعاف في الفتن التي سماىا اهلل سبحانو كتعالى الهرج 
أما اإلمعاف بهذا الهرج  –بعض دكف مبرر لو إال الغيظن إال الثأرن إال العالبية للمذىب كللطائفة 
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فما أعلم أف مسلمان  من باهلل كرسولو كقرأ كتاب اهلل  –rطبقان للتسمية التي سماىا رسوؿ اهلل  –
 من باهلل حقان ك من  كعرؼ قيمة ىذا الشهر يتوجو إليو بهذه اللطمة السوداءن ما أعلم أف مسلمان 

برسوؿ اهلل حقان كتبل كتاب اهلل سبحانو كتعالى ثم إنو يالر على أف يستقبل ىذا الشهر بهذه 
اللطمة السوداءن كحاشى أف يىٍسوىد  كجوي رمضاف األغر ألم سبب من ىذه األسباب كلها يا عباد 

سماىا اهلل عز كجل الهرج إنما  اهللن فكيف إذا علم ىذا المسلم بأنو إنما يحقع بهذه الفتنة التي
يحقع أماني العدكاف الخارجين إنما يستجيب للعدكاف الخارجي المعلن كالذم يهدؼ إلى 

اجتثاث اإلسبلـ من أرضو كيهدؼ إلى اغتالاب الحقوؽ كالثركات من أصحابها. كيف يتأتى 
م إنني أعلم أنهم للمسلم أف يستجيب لهؤالء الذين يمعنوف في العمل على إىبلكو كإىبلؾ أمتو ث

يهدفوف إلى اجتثاث ىذا الدين الذم شرفني اهلل عز كجل بون يهدفوف إلى اجتثاثو من األرضن 
كالذم قرأ تقرير كليم كليفورد الذم يعلن عن ىذه الغاية يعلم حقيقة ما أقوؿ كيعلم أنني لست 

 مبالغان كال مفتئتان.

 الهرج؟! rالفتنة التي سماىا رسوؿ اهلل مسلموف كيحاكلوا أف يلطموا ألىعى ىذا الشهر بهذه 

أك أف يبايعوا ًقيىمى ىذا الشهر  rمسلموف كيبايعوف برنارد ليفي بدالن من أف يبايعوا رسوؿ اهلل 
 كحقوؽ ىذا الشهر بل بدالن من أف يبايعوا اهلل سبحانو كتعالى كيجددكا البيعة لون كيف؟!

ةن أجل برنارد ليفي ذم الشخاليتين المزدكجتين مسلموف كتمتد أيديهم حكمان أك حقيقة إلى مبايع
 ىذا الذم يراىن على المالير الذم ينتظره لهذه البلدة الواحدة؟! –اإلسرائيلية كالفرنسية 

من ىو ىذا المسلم الذم يرضى أف يجعل من نفسو جندان لهذا العدكاف الخارجي العجيب الذم 
ن إلى  يهدؼ إلى تحطيم ىذه الكتلة الواحدة ألمتنا في ىذه البلدة المباركة ليحيلها إلى ميضىغو

 لقيمات تيٍمضىغي ثم تػيٍبتػىلىع؟!

يػيعىبٍّديكف  –كال أريد أف أعيد ذكر ىذه األسماء  –مسلموف كيػيعىبٍّديكف الطريع أماـ ىذا كأمثالو 
 ىذا.الطريع عبلنية أماـ ىذا كأمثالو للكيد لهذه األمة متحققان في دينها كدنياىا معان؟! ال يتأت ى 

 مسلموف كيمعنوف في ىذا؟! ىذا مستحيل. –يا عباد اهلل  –كأنا أقوؿ 

بين شهر رمضاف الذم ابتعثو اهلل سبحانو كتعالى كعاء رحمةن كعاء تراحم كعتع من عذاب اهلل 
كبين ىذا العمل األرعن تناقض حاد ال يمكن أف يتحقع. كلكني أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل كثيران ما 
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لمن كىو مؤمن باهلل عز كجل في غفبلت من جراء رعوناتن من جراء أزمات ينح  أحدنا كىو مس
نفسيةن من جراء بطالةن من جراء أطياؼ شقاء تطوؼ بالرؤكسن كثيران ما ينسى أحدنا ىويتو 
اإليمانية فيمعن كىو ناسو لحقيقتو في السير في طرؽ من ىذا القبيل لكنو سرعاف ما يعودن 

شهر اهلل عز كجل  –د ما يذكره فيكفي أف يكوف لو من ىذا الشهر سرعاف ما يتذكر كلئن لم يوج
ما يذكره من نسياف كما يوقظو من غفلةن أجل إنني ألتالور كال أتخيلن أتالوره حقيقة أف ىؤالء  –

اإلخوة سيستيقظوف من غفبلتهم كستستيقظ فطرة اإليماف بين جوانحهم كلسوؼ يؤكبوف كيتوبوف 
 كإف لساف حاؿ أحدىم ليقوؿهلل 

 [.ْٖ)كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

 لسوؼ يؤكبوف خاضعين مطأطئي الرؤكس لقرار اهلل القائلهلل

ةه( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 كلسوؼ يخضعوف سلوكهم ألمر اهلل القائلهلل

 [.َُ)فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجرات هلل 

الذم يقع أحدنا فيو كبين االصطبلح مع اهلل إال لحظاتن التفاتة يلتفتها اإلنساف ليس بين التيو 
 إلى اهلل كإذا بالكـر اإللهي يقوؿ لوهلل أقبل فأنت مقبوؿ.

أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل إف كانت األزمة بطالةن إف كانت األزمة نفسية فأنا أبشركم كأطمئنكم بأنكم 
عو كجددتم التوبة إليو كاإليماف بو فلسوؼ يغنيكم من فقر إف أقبلتم إلى اهلل كجددتم االصطبلح م

كلسوؼ يعطيكم بعد منع كلسوؼ يحقع لكم رغد العيش كطمأنينة النفسن ربنا ىكذا يتعامل مع 
عبادهن إف خطوت إلى اهلل خطوة أقبل إليك اهلل سبحانو كتعالى ذراعانن كإف أقبلت إليو ذراعان أقبل 

ىذا لهؤالء اإلخوة كإنني ألعتقد أف كبلمي ىذا سيوقظ كوامن الفطرة  اهلل عز جل إليك باعانن أقوؿ
 الكامنة بين جوانحهمن كإنهم إلخوة مؤمنوف باهلل سبحانو كتعالى فيما أعتقد.

إذ قاؿهلل )عبادة في الهرج كهجرة  rفأذكركم بما ص  عن رسوؿ اهلل  –يا عباد اهلل  –أما نحن 
 إلي(.
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العبادة أثناء الفتن تتضاعف قيمتهان تالب  قيمتها كقيمة من ىاجر من مكة إلى المدينة فراران من 
أدعو نفسي ثم  –يا عباد اهلل  –فلذا عرفتم ىذه الحقيقة فأنا  .rدار الكفر لحاقان برسوؿ اهلل 

 أدعوكم جميعان إلى أف تضاعفوا من طاعاتكم كعباداتكم في ىذا الشهر.

ياللي التراكي  ثمانية فلياللها في ىذا الشهر عشرين كاملةن كمن كاف ال يالليها أك من كاف منكم 
يالليها في بيتو فليخرج كليشهد الجماعة كلياللها جماعةن في المساجد التي تتألع بعبادة اهلل عز 

 كجل.

 كمن كاف يتلو من كتاب اهلل عز كجل صفحات فليتل في كل يـو من كتاب اهلل جزءان كمن كاف يتلو
 منو الجزء الكامل فليلتو جزأين.

كإذا كانت الشوارع في ليالي رمضاف تفيض كتتألع بالساعين كالساعيات إلى بيوت اهلل لكي يركعوا 
كيسجدكا كيؤكبوا كيتوبوا إلى اهلل فلتضاعف كمية ىؤالء الذين تتألع بهم الشوارع كالطرؽ المؤدية 

 إلى بيوت اهلل عز كجل.

موحشة في ليالي رمضافن ال أتخيل ذلك أبدانن ال أتالور ذلك أبدانن  إياكم كأف تالب  المساجد
كإف ربنا ألرحم بنا من أف يدع سبيبلن من السبل يحقع ىذا الذم أقوؿن كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى 

 أف يعيذنا منو.

إلى  كإذا كفقنا اهلل فأدينا حقوؽ ىذا الشهر قيامان في لياليو فلنعد بعد ذلك دكف أف نلوث إقبالنا
اهلل بشيء من الشوائبن نعود إلى بيوتنا من حيث جئنان جئنا كقلوبنا طاىرة ال نرضى إال بقبوؿ من 
اهلل يتنزؿ علينا من عليائون كنعود إلى بيوتنا كنحن ال ننتظر إال ىذا القبوؿ. إياكم كأف تيٍستىٍدرىجيوا 

ما كراء الكمينن إنها خطة برنارد إلى الكمينن لقد تبين أنها عبارة عن دعوة إلى كمين كلقد رأيتم 
أف أم  –كىذا حكم ال أعلم فيو خبلؼ  –ليفي أيها اإلخوةن إياكم يا عباد اهلل. كلقد علمتم 

تظاىرة من ىذا القبيل تكوف ذريعة إلى ىذه الفتنة فلنها محرمة قوالن كاحدان بقرار من كتاب اهللن 
 مين عامةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمكببياف من رسوؿ اهللن كبلجماعو من العلماء كالمسل

 

 بشارة شهر رمضاف كضمانة تحققها
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الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل المسلموف

أنقل إليكم بشارة ىذا الشهر المعظمن شهر اهلل سبحانو كتعالىن الذم يتجلى فيو ربنا على عباده 
بنفحاتو الرحمانيةن أنقل إليكم بشارتو بأف ىذه الفتنةن بدأت تدبر كما أقبلت باألمس فلنها 

ن كلكن ضمانة ذلك إنما تتمثل في التوبة النالوحن في التوبة إلى ستنحسر كتدبر بلذف اهلل ال يـو
اهلل عز كجل كاألكبة إليو كتجديد البيعة معو كاالصطبلح معو على كل المستويات كبالنسبة لسائر 

 الفئات.

كلعلكم تقولوفهلل أليست ىي بشارة ىذا الشهر؟! ككأنها لم تعد بحاجة إلى شرط. نعم إنها بشارة 
ىذا الشهر يلفظ من لم يقبل إلى اهلل عز كجل بالتوبة. كلقد رسوؿ اهلل قائبلنهلل )بػىٍعد  الشهر كلكن

ثم بعدن بعد من دخل عليو رمضاف فلم يٍغفىر لو( كمن ىو الذم يدخل عليو شهر رمضاف فبل يػيٍغفىر 
لو؟ ىو الذم يظل عاكفان على غيون ىو ذاؾ الذم يظل عاكفان على المحرمات التي حذره اهلل 

هاه عنهان فبلبد لمن يتلقى ىذه البشارة أف يمد أكالن يدان إلى اهلل بالتوبة ثم إنو يمد يده إلى ىذه كن
 البشارة ليتناكلها.

كلقد ارتكبنا يا عباد اهلل كثيران من الموبقاتن كلقد عكفنا على كثيرو من األكزارن كصدؽ ربنا 
 القائلهلل

ا كى  ًثيرو(    ]الشورل هلل )كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى  [.َّسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى

كأرجو أف تكوف ىذه الفتنة بل ىذا االبتبلء الذم أقبل إلينا بلرادة من اهلل عز كجل كبلوف من 
التربية تتمثل فيها نعمة من نعمو الباطنةن أرجو أف تكوف ىذه الفتنة قد أيقظتنا إلى االعتبار كقد 

دة إلى اهلل كالتوبة بين يديون كلئن كانت قلوبنا قد بلغت من القسوة بحيث تمر ىذه نبهتنا إلى العو 
االبتبلءات متوالية متتابعة  تية من عند اهلل ثم ال تستيقظ قلوبنا كتبقى على حالها من اليأس كمن 
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 القسوة فلنها لماليبة أخرل أطم كأخطرن كلكني أحسب أف الكثرة الكاثرة منا قد  بوا إلى اهلل
 كقد أعادتهم المحنة إلى اهلل عز كجلن ىذا ما أحسبو كأرجوا أال أكوف مخطئان في ذلك.

إال أف ىنالك معاصيى خطيرة ربما كانت أخطر من تلك التي كنا نعكف عليها فيما مضى قبل أف 
تواجهنا ىذه الفتنةن كأظن أف من أبرز مظاىر خطورتها أف في المسلمين من ال يأبهوف بها كال 

وف إليهان أرجو أف ينتبو المسلموف إلى أف يتوبوا إلى اهلل من ىذه المعالية التي أحدثكم يلتفت
 عنها.

حدثنا عن ىذه الفتن ككصفها بل كصف ىذا الذم مررنا بو بأدؽ كصف ثم إنو أمىرى  rرسوؿ اهلل 
كرر ثم كررن   أىٍمرى حىٍتمو باالبتعاد عنها كحذر تحذير تحريم من الدخوؿ فيها كالولوغ إليها ككرر ثم

كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من المسلمين يستخفوف بهذا الذم حذر منو رسوؿ اهللن بل نظرت فرأيت 
أف في المسلمين من يستهزئوف بهذا الذم أمر بو رسوؿ اهلل كمن يقولوف بملء أفواىهم إف ىذا ما 

 ال يقبل في ىذا العالر.

أعتقد أنو أخطر من الفتنة التي نعاني منها  rإف الولوغ في ىذه المعالية مخالفة ألمر رسوؿ اهلل 
من األحاديث التي تحدث رسوؿ اهلل فيها  –ال كبلن  –اافن كىا أنا أعيد على مسامعكم بعضان 

 عن ىذه الفتنة كأمثالها كحذر من االشتراؾ فيها كالولوغ إليها.

مسلمينهلل )عليك قاؿ في حديث طويل كصف فيو ىذه الحالة ثم قاؿ لكل فردو فردو فردو من ال
 بخاصة نفسك كدع عنك أمر العامة(.

كقاؿ في حديث  خر اتفع عليو الشيخافهلل )ستكوف بعدم فتن من استشرؼ لها تستشرفو كمن 
 كجد ملجأن أك معاذان منها فليعذ بو(

فيما ص  عنو حكايةن عن مثل ىذه الفتنة كعبلجان لهاهلل )أمسك عليك لسانك  rكيقوؿ رسوؿ اهلل 
 كابك على خطيئتك(كليسعك بيتك 

كيقوؿ في حديث  خر متفع عليون يالف ىذه الفتنة كأمثالهان يقوؿ لو حذيفة رضي اهلل عنوهلل ماذا 
تأمرنا إف أدركنا ذلك؟ يقوؿ في الجوابهلل )اعمد إلى حجر فدؽ عليو حد سيفك كاترؾ كل تلك 

 .الفئات كالجماعات كلو أف تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت كأنت على ذلك(
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أف خمود ىذه الفتن إنما ىو في االعتزاؿ منهان في االعتزاؿ عنها  rكىكذا يوض  لنا رسوؿ اهلل 
كيؤكد ىذا مثنى كثبلث كرباعن كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من الناس أذىكٍّريىا بهذا الذم يقولو رسوؿ 

افن فماذا إف قلت اهلل فتفر من سماع كبلمو كتلقي بهذه الوصايا كراءىا ظهريانن نعم ىذا ما يتم ا
لكم إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ قبل كفاتو بأشهر كقد زار البقيع في حديث طويل 

فأقوؿهلل  –أم ليطردف رجاؿ عن حوضي  –أذكر محل الشاىد منوهلل )أال ليذادف  رجاؿ عن حوضي 
 أال ىلم أؿ ىلم فيقاؿ إف ال تدرم كم بدلوا من بعدؾ(.

سنا لهذا التبديل الذم يحذر منو رسوؿ اهللن ىل قطعنا صلة ما بيننا كبين يا ناس لماذا نعرض أنف
حبيبنا محمد؟! ىل عدنا ال نعترؼ بنسبتنا إليو ناسان من أمتو كنسبتو إلينا  خر الرسل كاألنبياء 

 المبعوثين من قبل اهلل؟!

ل فقتلتو كىو ىذه الحالة التي نحن فيهاهلل )من قاتل تحت راية عمية فقيتً  rيقوؿ المالطفى 
 جاىلية(

ما الراية العمية؟ ىي تلك القيادة التي ال تعلم أصحابها كال تعلم الغاية منها كال تعلم النهاية التي 
توردؾ إليهان ىذه ىي الراية العمية. كنحن إذا أردنا أف نبحث سنجد أف في الناس الذين يمسكوف 

مريكية كلسوؼ تأتيكم قريبان أنباء تفاليلية بهذه الراية الموساد اإلسرائيلي كالمخابرات المركزية األ
تضع النقاط على الحركؼ في ىذا األمرن فئات تلتقي قبل أياـ كتتواصى بتأجيج ضراـ الفتنة في 
الشاـن في سورية من أجل الوصوؿ إلى الغاية التي لم نرسمها نحن كلكن أكلئك الناس ىم الذين 

؟! أمؤمنوف نحن بأف ىذا القر ف كبلـ اهلل؟! ال رسموىان كأعود فأتساءؿ أمؤمنوف نحن بقر ف اهلل
 أدرم!

 كبلـ اهلل عز كجل يقوؿهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّم  ًت اٍلبػىٍغضىاء )يىا أىيػُّهى قىٍد بىدى
ي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اايىاًت ًإف كينتيٍم تػىٍعًقليوفى( ] ؿ عمراف هلل ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخفً 

ُُٖ.] 

كبلـ من ىذا يا ناس؟! ىذا كبلـ ربنا كأنتم تعلموف أنو لم يكن في الالحابة من اتخذكا بطانة من 
 إلينا نحن.غيرىمن لم يكن في التابعين من اتخذكا بطانة من غيرىمن لكن ىذا كبلـ موجو 
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قلت لواحد من ىؤالء الشباب الذين يخرجوف في األمسياتهلل ما الهدؼ من خركجكمن سكتن 
 قلتهلل أحب أف أعلمن قاؿهلل تسلية. يا عجبانن أفي الناس العقبلء من يهدـ بيتو لتسلية.

كقلت لبعض من استحر الجدؿ كالنقاش بيني كبينو أنا سأمد يدم إلى بيعة حقيقية معكم لكن 
تضعوني أماـ النظاـ البديل الذم تقرر أف يكوف ىو النظاـ السارم في ىذه البلدة كأكتفي على أف 

بأف يكوف في السوء كالحسن مثل ىذا النظاـن أال يكوف أكثر سوءان منون أرني النظاـ البديل الذم 
سيتمن عند النقاش تبين أف المسؤكؿ أجهل من السائل أجل في ىذا الموضوعن ليس المسؤكؿ 

 أعلم من السائل ق ن قلتهلل كلكني أعلم النظاـ ليس نحن الذين نضعو كإنما كضع ىناؾ. بهذا

من؟ أعود فأقوؿ يا عباد اهلل من ىو ىذا العاقل الذم يعمد فيهدـ داره كإف كانت داران عتيقة تافهة 
 ثم يذكر أف يبحث عن مأكل  خر يأكم إليو؟ أم عاقل يفعل ىذا؟!

كأف يستيقظ منا العقل؟ أكالنهلل إنكار المنكرن أف نلغي كبلـ رسوؿ اهلل  ألم يأف لنا جميعان أف نتبالر
كأف نجعل كصيتو الحارة الحارة ملقاة كراءنا ظهريان كأف نستخف بها كأف نتفوه بالكبلـ العجيب 
 بشأنها معالية كبرل أظن أنها أخطر من الببلء الذم يمر بنان أرجو ك مل أف نعود إلى رسوؿ اهلل.

شيئينن إما أف ىؤالء اإلخوة تبرموا بوصايا رسوؿ اهلل فليعلنوىا كإما أنهم موقنوف يا ناسن أحد 
 .rبنبوتو فليتبعوا كبلمون أنا ال أتقوؿ على رسوؿ اهلل 

ينبغي أف نعلم أف اإلصبلح أمر ال ريب فيو كالبد منون كأنا مع الذين يدعوف إلى اإلصبلح كلكن 
ـ كنضع النظاـ البديل ااتي كنطمئن إليو كنتبين رسوخو عندما ندعوا إلى أف نستبدؿ نظامان بنظا

على أرضنا بشكل سليم عندئذو ال حرجن كىذا ما ال يمكن أف يرفضو عقل عاقل بشكل من 
 األشكاؿ.

أعود فأقوؿ كأنا أتحدث عن شهر رمضاف كعما يخاطبنا بو رمضافهلل إف شهر اهلل ىذا يحمل بشارة 
كأم بشارة إلينا جميعان كلكن ىذه البشارة منوطة بالتوبة إلى اهللن دعك من ىذه الفتنةن حتى كلو 

يستقبلو لم تكنن أما ينبغي لمن استقبل شهر اهلل أف يستقبلو بتوبة من الذنوب؟! أما ينبغي أف 
؟! دعك من ىذه rبتوبة من المعاصي كااثاـ؟! أما ينبغي أف يجدد العهد بينو كبين حبيبو محمد 

الفتنةن فما بالك كالفتنة مستحرة كرمضاف ينادم أف عودكا إلى نبيكمن اصطلحوا مع رسولكمن ال 
تبنا إلى اهللن كإف  تستخفوا بوصاياهن ال تلقوا بوصاياه بل بأكامره كنواىيو كراءكم ظهريان. إف نحن
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نحن عدنا إلى اهللن كإف نحن مؤلنا مساجدنا ركعان سجدان ملتجئين إلى اهلل عز كجلن كإف نحن 
تلونا كتاب اهلل عز كجل معبرين عن رجوعنا من خبلؿ تبلكتنا لو إلى حمى ىذا الدين العظيم فأنا 

إعجاز اهلل عز كجلن أعود فأؤكد لكم أف ىذه الفتنة قد كلت كأدبرت كلسوؼ تجدكف خوارؽ 
لكن ال تنسوا ىذا الشرطن كأنا عندما أقوؿ ىذا أدعو نفسي كأدعو األمة كلها إلى التوبة بدءان من 

 القادة إلى القاعدة إلى الفئات كلهان كلنا مكلفوف بأف نؤكب كنتوب إلى اهلل عز كجل.

ان لماذا نتعامل مع أم أيها اإلخوة نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كغدان ستحتضننا  في باطنه
شيء غير اهلل؟ لماذا نتعامل مع عالبياتنا؟ لماذا نتعامل مع أىوائنا؟ لماذا نتعامل مع أمور 

كاتفاقات فيما بيننا كبين  خرين أيان كانوا؟ لماذا؟! الموقف بين يدم اهلل كالرجوع إلى اهلل كأعوذ 
وت عندما أرحل من ىذه الدنيا باهلل من ساعة تزجني في ندـ محرؽ أكال كىي ساعة سكرة الم

 خاكم الوفاؽ. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 اٌزؼبًِ ِغ ٔؼُ هللا اٌظب٘وح ٚاٌجبؽٕخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

تبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 تعالوا نتدبر ىذه ااية في بياف اهلل عز كجل كمحكم تنزيلوهلل

لىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن )أىلىٍم تػىرىٍكا أىف  الل وى سىخ رى لىكيم م ا ًفي الس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عى 
 [.َِكىًمنى الن اًس مىن ييجىاًدؿي ًفي الل ًو ًبغىٍيًر ًعٍلمو كىالى ىيدنل كىالى ًكتىابو مًُّنيرو( ]لقماف هلل 

إذان ىما نعمتاف يا عباد اهللن أكـر اهلل عز كجل بهما عبادهن نعمة ظاىرة كنعمة باطنةن أما النعمة 
عرفناىا جميعانن ىي العافية التي تتمتع بهان الماؿ الذم جعلو اهلل عز كجل في الظاىرة فقد 

حوزتكن المسخرات التي استخدمها اهلل عز كجل ما بين سمائو كأرضو لماللحتكن األرزاؽ التي 
تهمي من السماء كالنباتات كاألرزاؽ التي تتفجر من ظاىر األرضن ىذه ىي النعم الظاىرة التي 

 كجل بها على عبادهن كلكن فما ىي النعم الباطنة؟يمتن اهلل عز 

النعم الباطنة يا عباد اهلل ىي تلك االبتبلءات أك المالائب كالمحن التي تستتبع فائدة لئلنسافن 
تستتبع يقظة منو بعد غفلةن تستتبع استقامة منو بعد اعوجاجن تستتبع منو يقظة إلى ىويتو كمعرفة 

االصطبلح إلى مواله كخالقو سبحانو كتعالىن تلك ىي النعم الباطنةن لعبوديتو هلل عز كجل كالتفاتة ب
ىي نعم خفية مقنعة بما يبدك أنو ابتبلء أك أنو بعض من المحن كالمالائب. كلعل النعم الباطنة 
أىم لئلنساف من النعم الظاىرةن كلعلها أكثر داللة على رحمة اهلل سبحانو كتعالى بعبادهن إنها 

كانت التربية كما تزاؿ عنوانان على عطف المربي لمن يربيون عنوانان على محبتو   عالي التربيةن كلقد
 لمن يبلحقو بالتربية. تعالوا يا عباد اهلل إلى ما يجسد لونان من ألواف ىذه النعم الباطنة.
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عرفت رجبلن قبل سنوات طويلة في ىذه البلدة المباركة. رجل أكتي مكانة باسقة في المجتمعن 
فة كاسعةن يتمتع بوظيفة متميزةن يتمتع بعافية تامة ككجو يتضرج بالالحةن كلكن أفكاران يتمتع بثقا

إلحادية كانت تطوؼ بذىنو كرأسو دعتو إلى أف ينشر مقاالن في صحيفة سيارة في ىذه البلدة 
عنوانهاهلل )متى علمت األمة العربية أنها ىي سيدة قدرىا فلنها عندئذو تتخله من التخلف(. كذاع 

و كشاعن كأكدع في كبلمو ىذا ما شاء من األفكار اإللحادية زاعمان أف اإلنساف ىو الذم يملك مقال
 قدره.

في يوـو من األياـ كاف الرجل يؤدم كظيفتو كالعادة في دائرتو ككاف كاقفان يتحدث كما ىو إال أف 
عيًهدى بو إلى كقع على حين غرة على األرضن كقع كال حراؾ بو في الظاىرن أيًخذى بو إلى داره ك 

المشافي كمضت على ذلك مدة لم أعلم إالـ كانت عاقبة أمرهن رأيتو بعد أشهر في مناسبةن 
سىل ٍمتي عليون رأيتو ذابل الوجون رأيتو يمشي الهوينىن ضامر الجسمن سألتو عن حالو فنظر إلي 

تمران ثم ذىبت فزرت قائبلنهلل لقد جبر اهلل بالخاطر كلقد أكرمني بالعافية كلقد ذىبت فزرت بيتو مع
 ن كأخذ يلهج لسانو بحمد اهلل عز كجل كشكرهن كعوفي الرجل.rنبيو محمدان 

أرأيتم إلى ىذه الحاؿن إنها كاحدة من النعم الباطنةن أال تركف أنها ذات داللة كاضحة على محبة 
نا حبيب من اهلل لو؟ أال تركف أنها ذات داللة كاضحة على غيرة اهلل عز كجل عليو كلكأنو يقوؿهلل أ
 أطاعني كأنا طبيب من عالانين أجل. كالطبيب مظهر من مظاىر الرحمة كما تعلموف.

عباد اهللهلل لقد مرت أمتنا بمثل ما مر بو ىذا الرجل الذم حدثتكم عنو كما تعلموف. مرت أمتنا في 
لكن ما ىذه البلد بمثل ىذه المحنةن بمثل تلك النعمة الباطنةن كال أريد أف أصف شيئان تعلموف ك 

الذم أعقبتو تلك المحنة؟ إالـ  لت تلك النعمة الباطنة؟ لقد رد ٍتنا عن المنحدر الذم كدنا نهوم 
إلى قرارهن لقد أيقظتنا نعم إلى ىوياتنا عبيدان مملوكين هلل سبحانو كتعالىن كلسوؼ تتجلى مظاىر 

من التمسك بعهد اهلل كإلى معرفتنا لهذه الهوية عما قريبن رد تنا ىذه النعمة الباطنة إلى جديد 
جديد من البيعة مع اهلل سبحانو كتعالىن إذان ىذه نعمة باطنة من النعم التي يمتن اهلل عز كجل بها 

 على عباده في مثل ىذه ااية التي تلوتها عليكم.

أقوؿ مرت ألنها فعبلن مرت كألنني  –ما الذم بقي بعد أف عرفنا أف ىذه المحنة التي مرت بنا 
ين بأنها لن تلبث كعلى يقين بأنها انطوت كشمرت أذياؿ الرحيلن نعم جاءت لتؤدم على يق

مهمةن بعثها اهلل عز كجل إلينا نعمة باطنة لتوقظنان لتلفت نظرنا إلى ىوياتنان لتدعونا إلى تجديد 
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 فما الذم بقي بعد ذلك؟ بقي أف نشكر ىذا اإللو المنعمن بقي أف –البيعة مع اهلل سبحانو كتعالى 
نشكر موالنا الذم يقلٍّبػينىا ما بين نعم ظاىرة كنعم باطنة ككلٌّ منهما يتطلب الشكرن بقي أف نشكر 
اهلل عز كجل على ىذه المحنة التي أطلت علينا بوجهها ثم إنها اليـو في دكر االنقشاع كالذىابن 

 بقي أف نشكر اهلل جل جبللو على كل المستوياتن نعم.

رىا هلل سبحانو كتعالى يتمثل في أف نعود فنتبين جميعان ىوياتنا عبيدان أما على مستول القادة فشك
هلل لن نرحل غدان إلى اهلل عز كجل إال بهان لن نرحل إلى اهلل بشيء  خر غير ىذه العبوديةن ىذه 

العمل الدائب على  –أكرمهم اهلل سبحانو كتعالى بالحماية كالتوفيع  –الهوية تتطلب من قادتنا 
مؤمن باهللن على إنشاء جيل ال يتيو عن ىويتون ال يتيو عن رشدهن شكر القادة يتمثل إنشاء جيل 

في أف يمسكوا بميزاف العدؿ كال شيء غير العدؿن يجعلوف من أنفسهم حراسان كرعاةن لهذا الميزاف 
فيما بينهم كبين األمةن فنحن بأمس الحاجة في دنيانا ىذه إلى أف نمد ركاؽ العدؿ بين إخواننا 

بين من مل كنا اهلل عز كجل زماـ قيادتهمن كركاؽ العدؿ نحن الذين نمدهن كنحن الذين نعلم كيف ك 
نيمىتٍّعي شعوبنا بها. أما أكلئك المنافقوف الذين يتحدثوف عن العدالة كال يفسركنها في الباطن إال 

 بالظلم فليس لنا حديث عنهم في ىذا المجاؿ ق . ىذه ىي مهمة قادتنا.

ت األخرل من األمةن أما عامة الشعب فلف شكر اهلل سبحانو كتعالى على ىذه النعمة أما الفئا
الباطنة التي جاءت كمرت تتمثل في أف نمد ركاؽ األخوةن جسور األخوة التي قررىا اهلل عز كجل 

 في محكم تبيانو ثم أمرنا بأف نضعها موضع التنفيذ فيما بيننا.

ةه( ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ]الحجرات هلل  )ًإن مى

 ذلكم ىو القرار.

 [.َُ)فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجرات هلل 

 كىذا ىو األمر.

ينبغي أف نالل  ما بيننا كبين إخواننا في المعامبلت المختلفة المالية كالمادية المختلفةن الغش 
ن المعامبلت البعيدة عن الحع كالو  اقعة في حمأة الظلم بكل أشكالو ينبغي أف ييطول بعد اليـو

ن ينبغي أف نجعل أكقاتنان ليالينا كأيامنا مليئة بنبضات العبودية  ينبغي أف نرفع أيدينا عنها بعد اليـو
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هلل سبحانو كتعالى السيما في ىذه األياـ الباقية من ىذا الشهر األغر الذم أكرمنا اهلل سبحانو 
 مة.كتعالى بون ىذا ىو شكر اهلل عز كجل ألمتنا بالورة عا

كلكن البد أف أتوجو إلى تلك الفئة التي طاب لها أف تستجيب لؤلكامر الالادرة إليها من كراء 
البحارن طاب لها أف تستجيب ألكامرىا في الخركج إلى الشوارع كفي إعبلف الشعارات المختلفة 

منها الذم يبلحقها كيأخذ  rالمتنوعة في الوقت الذم طاب لها أف تعرض عن كصايا نبيها محمدو 
بالحجز يهيب بها أال تشترؾ في الفتنةن يهيب بها أف تعتزؿ الفتنةن يهيب بها أف تعود فتهتم 

بخاصة نفسهان كأنا أصغي إلى ىذه الوصايا بل األكامر المتكررة فأتبين مدل نبضات الحب في 
ء ااتي قلب رسوؿ اهلل لنا كإشفاقو علينان طاب لهؤالء اإلخوة أف يستجيبوا لنداء أكلئك األعدا

من كراء البحار كأف يعرضوا كيالموا  ذانهم عن كصايا حبيبهم كرسولهم محمدو عليو الالبلة 
كالسبلـن يقوؿ لهم اعتزلوا الفتنةن لتسعكم دكيرة أىليكمن يبين لنا أف خمود الفتنة إنما ىو في 

نعمة الباطنة إلى تجنبها يا ناسن أدعو ىؤالء اإلخوة اليـو كقد أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بهذه ال
جانب نعم ظاىر كثيرة أدعوىم إلى االصطبلح مع رسوؿ اهللن أدعوىم إلى يعودكا فيمدكا يد البيعة 
مرة أخرل إلى رسوؿ اهللن لقد ظهر لهم أف نداء العدك إنما يحملنا المغاـر كاألثقاؿ في حين أنو 

اد اهلل عز كجلن لقد تبين ىذا يعود بالكثير من المغانم كالحقوؽ التي يستلبها من أرضنا كمن عب
كلسوؼ يتبين أكثرن ىذه كصيتي لهؤالء اإلخوة األحبابن كأسأؿ اهلل أف يلهمهم الرجوع إلى 

 .rاالصطبلح مع رسوؿ اهلل 

أما أكلئك ااخركف المقنعوف الذين جعلوا من أنفسهم مخالب ألعدائهم كأعداء اهلل سبحانو 
كتخريبان كتقتيبلن كتحريقان كإفسادان ألرضهمن إلخوانهمن كتعالى ثم أكسعوا بهذه المخالب فتكان 

كما أظن إال أنكم مؤمنوف باهلل  –لممتلكاتهمن أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل إف كنتم مؤمنين باهلل عز كجل 
أقوؿ  –سبحانو كتعالى كلكن اإلنساف قد يتيو كقد تهجم عليو حالة من الوحشية تنسيو إنسانيتو 

فتعاملوا معهان عودكا قبل فوات األكاف فتوبوا إلى اهلل عز كجل كاهلل  لهم عودكا إلى إنسانيتكم
يقبل توبة التائبينن عودكا عن ىذا الذم فعلتموهن أنتم لستم مخالب ألعداء اهلل كأعدائكمن أنتم 

 إخوة تقيموف بنياف الحضارة التي كلفكم اهلل بلقامتهاهلل 

 [.ٍُٔم ًفيهىا( ]ىود هلل )ىيوى أىنشىأىكيم مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكي 
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ما أظن إال أف ىؤالء اإلخوة مؤمنوف باهللن كلسوؼ توقظهم حقيقة إيمانهم باهلل عز كجل إلى ىذه 
الحقيقة كإذا بأمتنا قد اجتمعت من نثارن كإذا بها قد تضامتن ىذا ىو شكر اهللن ىذا ىو الشكر 

ئن شكرنا اهلل سبحانو كتعالى فلسوؼ الذم يتطلبو اهلل عز كجل منا على نعمو الظاىر كالباطنة. ل
 نجد أنفسنا مالداقان دقيقان لقوؿ اهلل عندما قاؿ في محكم تبيانوهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ينى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
ٍوًفًهٍم أىٍمنان( ]النور هلل  قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكٍّنىن   لىنػ هيم مٍّن بػىٍعًد خى  [.ٓٓلىهيٍم ًدينػىهيمي ال ًذم اٍرتىضىى لىهيٍم كىلىييبىدٍّ

 لسوؼ نكوف مالداؽ قولو عز كجلهلل

اٍلوىارًثًينى * كىنيمىكٍّنى لىهيٍم )كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىئًم ةن كىنىٍجعىلىهيمي 
انيوا يىٍحذىريكفى( ]القاله هلل  هيم م ا كى ا ًمنػٍ  [.ٔ-ًٓفي اأٍلىٍرًض كىنيًرم ًفٍرعىٍوفى كىىىامىافى كىجينيودىىيمى

كلكل عالر فرعونو كىامانو كقاركنو يا عباد اهللن كأنتم تعلموف أف سلسلة الفراعنة لم تنقطعن كىا 
 ف تعبث بدنيا اهلل سبحانو كتعالى الواسعة.نحن نجد ىذه السلسلة كي

أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل لكبلمي منفذان إلى قلوب ىؤالء اإلخوة كأسأؿ اهلل 
سبحانو كتعالى أف يجمعنا كأال يفرقنا كأف يجعلنا جميعان نقف سعداء تحت مظلة العبودية لون أقوؿ 

 .......قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 اٌٙل٠خ اٌّقجؤح ٚاٌٙل٠خ إٌبعيح

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أ

لقد جرت سنة اهلل سبحانو كتعالى في عباده أف يالطفي في كل يوـو من أياـ رمضاف لنفسو عتقاء 
من النار ال يحالي عددىم إال اهللن فلذا جاءت الليلة األخيرة من شهر رمضاف أعتع اهلل سبحانو 

 rالالحي  عن رسوؿ اهلل  كتعالى بقدر كل من أعتع من أكؿ الشهر إلى  خرهن كرد بذلك الخبر
في السنن كغيرىان تلك الهدية المخبأة أيها اإلخوة من اهلل سبحانو كتعالى لعباده في أخريات ىذا 
الشهر المبارؾن كأعظم بها من ىديةن يتحوؿ التائهوف كربما المارقوف كالضالوف كالجانحوف عن 

بانين لكنها ىدية مخبأة إلى يـو يقـو صراط اهلل عز كجل إلى المغفرةن إلى العفون إلى اإلكراـ الر 
الناس فيو لرب العالمينن فماذا عن الهدية الناجزة التي سيكرمنا اهلل عز كجل بها في خواتيم ىذا 

 الشهر المبارؾ يا عباد اهلل؟

إف الهدية الناجزة ىي ىدية الفرج بعد الشدةن ىدية اليسر بعد العسرن ىدية عودة األمن كالسلم 
 ؿ إلى ربوع ببلدنا المباركة ىذه يا عباد اهلل.كطمأنينة البا

كلماذا نستبعد ذلك إذا كانت رحمة اهلل سبحانو كتعالى اتسعت ألف يعتع التائهينن العاكفين على 
العاليافن السائحين في أكدية الجهالة كالضبلؿن إذا كانت رحمة اهلل الواسعة اقتضت أف ينتشلهم 

ة كاحدة فيجعلهم من المعتقين من ناره ال لسبب إنما من تيههم في يوـو كاحد كربما في لحظ
ألنهم صاموا ىذا الشهرن إذا كانت رحمة اهلل عز كجل قد اتسعت لذلك فكيف ال تتسع ألف 
يكرمنا بهدية ناجزة نراىا في دنيانا ىذهن ننظر فنجد أنو سبحانو كتعالى أىدل إلينا الفرج بعد 
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ل إلينا األمن كالسلم بعد االضطراب كالفتنة التي الشدةن أىدل إلينا اليسر بعد العسرن أىد
 ىاجت كماجت.

كىل أتوقع ىذا أمبلن من رحمة اهلل دكف دليل  خر أعتمد عليو؟ ال يا عباد اهللن فلف ىنالك دليبلن 
قاطعان يجعلنا نطمئن إلى أف ىذه الهدية  تية كناجزةن ألم تتدبركا في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو 

 كتعالىهلل

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـ هلل )ال    [.ًِٖذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 تدبركا ىذا الكبلـ.

)ال ًذينى  مىنيوٍا( كلقد  منان كنحن معتزكف باليقين بأننا عبيد مملوكوف هلل عز كجلن كبأف إلهنا قيـو 
كاحد ال شريك لو إليو المرجع كالمآؿن إذا فنحن مؤمنوفن لكنو قاؿهلل )كىلىٍم  السموات كاألرض إلو

( أم لم يخلطوا إيمانهم بظلمن ىذا ىو الشرط الذم يجب أف نقف عنده  انػىهيم ًبظيٍلمو يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى
انػىهيم كأف نعود بو إلى أنفسنا لنتساءؿ أخضعنا أنفسنا لهذا الشرط؟! )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىلٍ  ًبسيوٍا ًإيمى

(ن ىما ظلماف اثناف ال ثالث لهمان ظلم اإلنساف لنفسون كظلمو إلخوانو.  ًبظيٍلمو

أما ظلم اإلنساف لنفسو فيعني االستكبار على اهلل سبحانو كتعالىن كما أكثر صور االستكبار كما 
ع عنهان كل أكثر شواىده كدكافعون من الظلم للنفس أف ينح  اإلنساف في المعاصي ثم ال يقل

إنساف معرض ألف يقع في المعاصي لكن المؤمن يقع فيها ثم يقلع عنهان نعم تزؿ بو القدـ إلى 
 االنحراؼ لكن عبوديتو هلل سرعاف ما تنتشلو من ذلك االنحراؼ.

ظلم اإلنساف لنفسو أف يجن  عن األكامر التي أمره اهلل عز كجل بها فيتجاىلها أك يلقيها كراءه 
 و الظلم للنفس.ظهريانن ىذا ى

أما ظلم اإلنساف لآلخرين فهو كما تعلموف كل نوعو من أنواع األذل يسرم من اإلنساف إلى أخيو 
في اإلنسانية أيان كاف ىذا اإلنساف ىو من الظلم بمكافن كل إساءة تتمثل في اإلساءة في 

هزاء كاللمز المعاملةن تتمثل باإلساءة في الكذب كنقض العهودن تتمثل في االستخفاؼ كاالست
 كالغمزن كل ذلك من أنواع الظلم.

من ظلم اإلنساف لغيره أف ينح  في نفخ نيراف الفتنن ينفخ في نيرانها ىنا كىناؾن ىذا ىو الظلم 
الثاني. كربنا عز كجل ألـز ذاتو العلية بأف يمد ركاؽ األمن في حياة عباده المؤمنين بشرط كاحد؛ 
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ا أنفسهم بالمعنى الذم ذكرت لكم كأال ينحطوا في ظلم أف يترفعوا على الظلم كأف ال يظلمو 
 إخوانهم في اإلنسانيةن كتفاليل ىذا الكبلـ طويل الذيل كالوقت ال يتسع لذلك أيها اإلخوة.

لكي يكرمنا اهلل بهذا األمن الذم ألـز ذاتو العلية بو  –كأنا أبدأ بنفسي  –مطلوب منا أيها اإلخوة 
 تين أف نطهر أنفسنا من الظلم للذات.أف نطهر أنفسنا من الظلم الذا

تعالوا أف نعاىد اهلل عز كجل على أف نترفع عن العاليافن فلف زلت بنا القدـ فلنسرع إلى التوبة 
 كاإلنابة إلى اهلل كاهلل يقبل توبة التائبين مهما كانت المعاصي كثيرة.

إليها أف نظلم إخواننا من  تعالوا أيها اإلخوة نقطع صلة ما بيننا كبين الشيطاف إذ يهمس كيوسوس
أجل أف ننتالر ألنفسنا على حسابهمن من أجل أف نضحي بهم لرب  بسي  نعود بو إلى جيوبنا أك 
إلى سمعتنا أك إلى أنفسنان ال أيها اإلخوة. الرقيب العتيد يحذرنا من ىذا. إف نحن أكغلنا في 

 ذلك فلنعلم أف ضمانة األمن تزكؿ كأف ركاؽ األمن سينطوم.

فيكم أيها اإلخوة من يبادر فيسألنيهلل كماذا عن كاجب المسؤكلين؟ أنت تتحدث عن الناس لعل 
كاألمة كالشعب كلكن أليس ىنالك ما يقتضي تذكير المسؤكلين أيضان بالواجب المنوط في 

أعناقهم؟ كالجواب أيها اإلخوة أكالنهلل ما قد ذكرتو لكم قبل حين من أف لكل مقاـ مقاالن. عندما 
ـ القاعدة الشعبية فينبغي أف يكوف حديثي لها كينبغي أف يكوف نالحي موجو إليها أجدني أما

كينبغي أف يكوف تحذيرم لها من أف يزؿ بها القدـ فيما يغضب اهلل عز كجلن فلذا رأيتيني بعد حين 
 أماـ المسؤكلين فواجبي عندئذو أف أذكرىم بواجبهم المنوط في أعناقهم.

القبيلن تحقع لقاء مع رئيس ىذه األمة كقاـ من يناشد الرئيس أف كباألمس تحقع لقاء من ىذا 
يفي بالعهد الذم أناطو اهلل في عنقو تجاه اإلسبلـ كقاـ من ذكره بأف اإلسبلـ ليست كلمة عابرة 

 يقولها اإلنساف لكنو عهده ما بين العبد كربوهلل

 [.ٕاثػىقىكيم بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍم سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا( ]المائدة هلل )كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍم كىًميثىاقىوي ال ًذم كى 

قاـ من ناشده أف يعلن غيرتو على اإلسبلـ كأف يكوف حارسان على حدكده كأحكامو ك دابون قاـ من 
ناشده أف يضرب على يد من يمارسوف مع المعتقلين الكفر كالتكفيرن نعمن ككاف الجواب مطابقان 

بو جميعانن أعلن عن التزامو بما ألزمو اهلل بون أعلن عن شرفو الذم لن يتنازؿ عنو للظن الذم ظننا 
حارسان لدين اهلل عز كجلن كأعلن فوؽ ىذا الذم ذيكٍّرى بو عن أف الدستور الجديد لن يكوف إال 
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وؼ تعبيران عن الهوية اإلسبلمية لهذه األمةن لن يكوف إال تعبيران للهوية الدينية لهذه األمةن كلس
 الذين تجاكزكا الحد فوقعوا في الكفر كالتكفير. –نعم ىم قلة  –يحاسب القلة 

كلكني أقوؿ أيها اإلخوة ربما كاف الكبلـ المرذكؿ الساق  الذم تنبو ااذاف عن سماعو كيتعالى 
الذكؽ اإلنساني عن تالوره مشابهان بل قريبان لهذا التكفير الذم نتحدث عنون السيما عندما يكوف 

الكبلـ النابي يػيٍعلىني في الشوارعن عندما يتحوؿ إلى شعار ييٍستػىٍعلىني بو في الشوارعن ترل أم ىذا 
إنسانية تقره؟ ترل أم ذكؽو يقره؟ ترل أم منطع يقره؟ كأنتم تعلموف قانوف الفعل كردات الفعلن 

 كمع ذلك فكل مأخوذه بجرمو.

 [.ُْٔ)كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل( ]األنعاـ هلل 

 لكن ينبغي أف نعلم ىذه الحقيقة يا عباد اهلل.

إذان أعود فأقوؿ لكمهلل نحن موعودكف من قبل ربنا سبحانو كتعالى بأمن سيمتد ركاقون كلقد بدأ 
 ركاقو يمتدن كلقد استعلن البياف اإللهي ذلك من خبلؿ قولوهلل

انػىهيم ًبظيٍلمو  [. في دار الدنيا )أيٍكلىػًئكى ِٖأيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني( ]األنعاـ هلل )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى
 [.ِٖلىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـ هلل 

كلكني أعود فأقوؿ أذكٍّر نفسي كأذكٍّركم بأال نوغل في الظلمن بأال ننح  في أكدية الظلم ال في 
لدخوؿ في أقبية المعاصي المظلمةن كأال ننح  في ظلم حع أنفسنا استكباران على اهلل كإمعانان في ا

 إخواننان كظلم ااخرين كثير.

كلمتي األخيرة التي ينبغي أف تبقى في أذىاننا جميعان أف مسؤكلية األمة كإف انقسمت إلى قسمين 
ىي في الحقيقة كاحدة كستظل كاحدن ذلك بأف ىذه األمة بقضها كقضيضها أمة كاحدةن كلها 

عضن فلئن رأيتم تقاليران في سدة الحكم فلتعلموا أنو انعكاس من تقالير القاعدة بعضها من ب
الشعبيةن كلئن رأيتم تقاليران مستمران مستمران في القاعدة الشعبية فلتعلموا أنو مظهر لتقالير من 

المسؤكلينن كرحم اهلل الحسن البالرم كرضي اهلل عنون رأل رجبلن يسب الحجاجن قاؿ لوهلل ال تقل 
حمك اهلل فلني أخشى إف ىلك الحجاج أف يتوالكم القردة كالخنازيرن ركينا عن رسوؿ اهلل ذلك ير 

r .أنو قاؿهلل )عمالكم أعمالكمن كما تكونوا يولى عليك(ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم 
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د أيها اإلخوة مرةن  أخرل أقوؿ لكم إف ىذه الفتنة قد كل ٍت لتدبرن كلكن حذار من أف تعود فتتجد
كلن تجدد إال بالسبب الذم قد ذكرتو لكمن فاحرصوا على أف تالطلحوا مع اهلل على كل 

المستويات االصطبلح الحقيقي يا عباد اهللن كأنا أقوؿ من ىنا كلمتي ألكلئك الذين يوغلوف في 
 القتل كقد تلثموا كتنكركا أقوؿ لهمهلل كيحكم إف كنتم تتمتعوف بذرة باقية من اإليماف الفطرم باهلل
عز كجل فلتوقظكم ىذه الفطرة اإليمانية إلى عودو حميدو إلى اهلل كاعلموا أف ربكم يقبل التوبةن 

لكم أسوة بمن قتل تسعة كتسعين نفسان ثم إنو طرؽ باب التوبة كاإلنابة فقاؿ لو اهلل لبيكن عودكا 
تنظركف إلى يا ناس إلى اهللن ال تمسخوا إنسانيتكم إلى كحشية ال عهد لكم بهان ال تعودكا 

أنفسكم كقد نبتت فيها المخالب كاألنيابن بينكم كبين الرجوع إلى اهلل لحظاتن عودكا إلى اهللن 
عودكا إلى كطنكمن عودكا إلى أرضكم المباركةن إف لم تعودكا فلتعلموا أف الندـن بل نيراف الندـ 

وف ذلكن كيف ستكوف قريب منكمن كأنتم ال تعلموف إذا كقعتم في نيراف ىذا الندـ أم ندـ سيك
حالكمن أنتم ال تعلموفن ربما كاف ألمان ينشد أحدكم معو الموت كال يجدن لكني أحسن الظنن 
أقوؿ أنتم إخوةن إنسانيتنا ىي قربى ما بيننان عودكا إلى اهلل في خواتيم ىذا الشهرن توبوا بينكم 

مالافي المبلئكة كاهلل يغفر  كبين اهلل في خواتيم ىذا الشهرن كإذا بكم ارتفعتم ثم ارتفعتم إلى
 الذنوب جميعان.
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 )فطجخ ػ١ل اٌفطو اٌَؼ١ل(

     

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

مد هللن كال إلو إال سبحاف اهلل العلي الديافن سبحاف اهلل الميًسب ً  في كل مكافن سبحاف اهللن كالح
 اهلل كاهلل أكبر.

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم 
سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل  اهلل كحده ال شريك
إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 
 لى. أما بعدهللتعا

فلف الشعيرة العظمة في صباح ىذا اليـو كأمثالو إنما ىي شعيرة الرحمةن رحمة اهلل سبحانو كتعالى 
بعباده متمثلة بالور شتى من أىمها العتع من النار كالالف  كالعفو عن ااثاـن رحمة ااباء 

حمة المسلمين إذ تشيع كاألمهات باألكالدن رحمة األغنياء بالفقراءن رحمة األقوياء بالضعفاءن ر 
فيما بينهم جميعان. تلك ىي شعيرة ىذا اليـو األغر الذم يطلع علينا ممزكجان بالرحمات الربانية 

 كمكرمة الالف  من ااثاـ.

كلكني أريد أف ألفت النظر إلى أف ىذه الرحمة ليست من صفات الناس في الحقيقة إنما ىي من 
ألكالد كال رحمة األغنياء بالفقراء كال رحمة األقوياء صفات اهلل عز كجل. فبل رحمة األبوين با

بالضعفاء كال رحمة الحيوانات المختلفة بالغارىان ليست رحمة كاحدة من ىذه الرحمات صادرة 
من المخلوؽ أي ان كاف ىذا المخلوؽ كإنما ىي من صفات الخالع جل  جبللون ىي محالورة في 

الذم كزع جزءان من رحمتو ىذه بين عبادهن بل كزع ىذا ذاتو العليةن ىو الرحمنن ىو الرحيمن ىو 
الجزء بين األحياء جميعان على اختبلفهم. لكن فينا من قد يقوؿ كلكني أشعر بأنني أنا الذم أرحم 

أكالدم كأشعر باللين الذم يهتاج بين جوانحي فيدفعني إلى اإلكراـن إلى العطاءن إلى المنن 
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لرحمة صفة نابعة من كياني؟ ال يا عباد اهللن ىي غلطة ينبغي أف كالمن ن إذا لماذا ال تكوف ىذه ا
نالححها. الرحمة  تية من عند اهلل عز كجل كلكن إذا استيقظت الفطرة اإليمانية بين جوان  
اإلنساف تجلى اهلل سبحانو كتعالى على صاحب ىذه الفطرة بالفات شتى كلها لذاتو عز كجلن 

من موالنا عز كجل إلى فؤاد ىذا الذم استيقظت الفطرة منها صفة الرحمة تسرم صفة الرحمة 
اإليمانية بين جوانحو فبرحمة اهلل يشفع على أكالدهن كبرحمة اهلل عز كجل يشفع على الضعفاء 

 كالمساكين كاليتامى كالفقراءن ألم تقرؤكا قوؿ اهلل عز كجل خطابان لرسولوهلل

ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىوٍ  ( ] ؿ عمراف هلل   )فىًبمى كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى
ُٓٗ.] 

الحظوان )فىًبمىا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو(ن نسب اهلل عز كجل رحمةى المالطفى إلى ذاتو العلية )فىًبمىا رىٍحمىةو 
مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم(ن لم يكن لين المالطفى كلطفو مع ااخرين مسلمين كانوا أك غير مسلمين إال 

لتي تشيع في صباح ىذا اليـو سواء نتيجة كثمرة لرحمة اهلل عز كجلن فلتعلموا إذان أف الرحمة ا
تلك الهابطة من سماء اهلل عز كجل؛ صفحانن مغفرةن إعتاقان من النار أك تلك التي تشيع بين الناس 
بعضهم مع بعض كل ذلك أيها اإلخوة معينو رحمة اهلل سبحانو كتعالى. أال فلنعلم ىذه الحقيقة 

تنا الدنيا ىذه في بحار ال شطآف لها من رحمة اهلل أكالن لنزداد شكران هلل كلنعلم أننا نتقلب في حيا
 –عز كجل كصفحو كغفرانون كلكن إذا اختنقت الفطرة اإليمانية بين الجوان  بسائع االستكبار 

كال تختنع الفطرة اإليمانية بين جوانحنا بسبب المعاصي أكالن كإنما تختنع بسائع االستكبار على 
كبار على اهلل عز كجل اختنقت ىذه الفطرة كإذا اختنقت إذا تمادل اإلنساف في االست –اهلل 

الفطرة انقطعت صلة ما بين العبد كربو فلم تعد ىنالك صلة بين رحمة اهلل كفؤاد ىذا اإلنساف 
بسبب اختناؽ الفطرة اإليمانية في كيانون فلذا انقطعت ىذه الاللة بين العبد كربو لهذا السبب 

 –إلنساف الذم يتالف بالرحمة كاللطف كاألناة. كال أعلم تحوؿ ىذا اإلنساف إلى النقيض من ا
أنو ال يوجد في مخلوقات اهلل عز كجل من ىو أعتى كأظلم كأطغى من  –بل إف العلماء قرركا 

اإلنساف عندما تنقطع مما بينو كبين اهلل سبحانو كتعالى صلة الرحمة ااتية من لدنو كالسارية في  
من االستكبار على اهلل عز كجل حل في محل مشاعر الرحمة  كيانو. إذا اختنقت الفطرة بسائع

ااتية من عند اهلل عز كجل الطغياف كالبغي كالظلمن فحدث عن ظلم ىذا اإلنساف كال حرجن 
تحدث عن طغيانو كال حرج. في الناس من يشبهوف أمثاؿ ىذا الطاغية بالوحوشن بما يسمونو 
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وش أيها اإلخوة ال تعني معنى من معاني الظلم الوحوشن كإنو لظلم شنيع للوحوش. كلمة الوح
كإنما تعني اسمان من األسماء التي تطلع على الحيوانات التي خلقها عز كجل تعيش في مناكب 
األرض. الوحوش ينبغي أف نتعلم منها الرحمةن ينبغ أف نتعلم منها اللطف كاألناةن كرحمة اهلل عز 

متطامنين لذؿ العبودية لو تسرم أيضان إلى أفئدة كجل كما تسرم من سمائو إلى قلوب عباده ال
الحيوانات كلهان فالحيواف الذم يحنو على صغاره إنما يحنو على صغاره برحمة  تيةو من عند اهلل 
سبحانو كتعالىن الوحوش إذا افترست فافتراسها طبع قانوف مرده إلى ضركرة إبقائها على حياتهان 

و اهلل عز كجل لها كالمنهج الذم نعتمد عليو في اصطياد االفتراس عبارة عن منهج قانوني رسم
الحيوانات كالسعي إلى أف تكوف غذاءن لنا في صباحنا كمسائنان ك ية ذلك أف الحيواف إذا أحس 
بالشبع زايلتو طبيعة االفتراس كانفاللت عنو كقعد رابضان في مكانو تمر بو الحيوانات من ىنا 

ها ألف االفتراس في حياة ىذا الذم نسميو كحشان ليس عبارة عن كىناؾ غير  بوو بها كال ملتفت إلي
بغي كالذم يتالف بو اإلنساف كإنما ىو عبارة عن قانوف لئلبقاء على الذاتن ىذه ىي الحقيقة 
التي ينبغي أف نعلمها. فلذا كجدنا أنفسنا يا عباد اهلل في صباح ىذا اليـو أماـ أمرين متناقضين؛ 

العبودية هلل قد أحنوا الرأس لسلطاف اهلل عز كجل ففاضت أفئدتهم عالم من المالطبغين بذؿ 
رحمةن تجلى اهلل عز كجل عليهم برحمتو كعبركا عن ىذه الرحمة في صباح ىذا اليـو بكل ما 
يملكوفن سواء لما بينهم كبين أكالدىم كأسرىم أك بالنسبة لما بينهم كبين إخوانهمن إذا نظرنا 

تنا فوجدنا نقيضان لهان ككبل النقيضين ينبثع من عالم األناسين ينبثع من فوجدنا ىذه الالورة ثم التف
اإلنسافن الالورة األخرل صورة أناسو لم يعلموا للرحمة رائحة كلم يعلموا للطف اإلنساني معنى 
كإنما استمرؤكا القتل كالفتكن استمرؤكا إثارة الفتنن استمرؤكا كل ما يمكن أف يكوف سببان لدكراف 

ؾ كالقتل على عباد اهلل عز كجلن يطربوف لمرأل الدماء تسيل في األزقة كالشوارعن رحى الهبل
يتمتعوف بأصوات األنين تنبعث من صدكر األطفاؿ اليتامى كاألمهات األراملن يستمتعوف بالشقاءن 
ينسجوف أسبابو ىنا كىناؾ. يا عجبان ىل ىنالك بقايا من المسخ الذم حدثنا اهلل عز كجل عنو في 

م تبيانو عندما تكلم عن ماضو قديم قالي؟! ىل يمكن لئلنساف أف يمسخ ال في ظاىره فق  محك
بل في كينونتو اإلنسانية أيضان؟! سبحانك ربين ىذا شأف اإلنسافن عندما يتعرؼ إلى مواله يالب  

خيران من المبلئكةن كعندما ينكه على عقبيو كيتجاىل مواله كيستكبر عليو يالب  شران من 
 كلهان تلك ىي سيرة اإلنساف باختالار.الخبلئع  
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كاليـو نحن نستقبل من موالنا كخالقنا الهدية العظمىن ىدية العتع من النارن عتع العالاة ال 
المستكبرينن كىذه حقيقة ال ريب فيهان كنستقبل أيضان بحمد اهلل كتوفيقو كاألمل الذم ال يخبو 

ج بعد الشدةن اليسر بعد العسرن أقوؿ قولي ىذا كال ينقطع ننتظر الهدية الثانية أيضانن ىدية الفر 
 كأستغفر اهلل العظيم.
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 ػّبٔخ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌىٕبٔزٗ اٌشبَ ٘نٖ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

تعالوا نفتت  حديثنا اليـو بطائفة من  م كتاب اهلل سبحانو كتعالى ذات التعلع بالموضوعن تعالوا 
 حانو كتعالى في محكم تبيانوهللنتدبر ىذه اايات البينات من كتاب اهلل عز كجلن يقوؿ سب

ا ال ًذينى  مىنيوٍا مىن يػىٍرتىد  ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأًتي الٌلوي بًقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي   أىًذل ةو عىلىى )يىا أىيػُّهى
ًبيًل الٌلًو(    ]الم اًفرًينى ييجىاًىديكفى ًفي سى  [.ْٓائدة هلل اٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ٍيئان( رىكيٍم كىالى تىضيرُّكهي شى ابان أىلًيمان كىيىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ ٍبكيٍم عىذى  )ًإال  تىنًفريكٍا يػيعىذٍّ

 [.ّٗ]التوبة هلل 

 كيقوؿ ربنا سبحانو كتعالى عن أعدائو كأعداء دينوهلل

اًفريكفى( ]الالف هلل )ييرًيديكفى لًييٍطًفؤيكا نيورى الل ًو بًأىفػٍ   [.ٖوىاًىًهٍم كىالل وي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

 كيقوؿ في مكاف  خرهلل

اًفري  كفى( ]التوبة هلل )ييرًيديكفى أىف ييٍطًفؤيكٍا نيورى الٌلًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى الٌلوي ًإال  أىف ييًتم  نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
ِّ.] 

اهلل سبحانو كتعالى لبقاء دينو ىو األعز كىو األغلب كاألقولن فماذا عن ضمانة ىذا عن ضمانة 
 اهلل سبحانو كتعالى لكنانتو الشاـ ىذه؟
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 يقوؿ اهلل عز كجل عن سيدنا إبراىيم خليل الرحمن كلوطهلل

ا ًلٍلعىالىًمينى( ]األنبياء نىاهي كىليوطان ًإلىى اأٍلىٍرًض ال ًتي بىارىٍكنىا ًفيهى  [.ُٕهلل  )كىنىج يػٍ

ىي الشاـن كأكؿ معنى من معاني البركة ازدىار ىذا الدين العظيم فيها كرسوخ جذكر ىذا الدين في 
 تربة ىذه األرض.

فيما ص   عنوهلل )بينا أنا نائم إذ رأيت كأف عمود الكتاب استلب من تحت  rكيقوؿ المالطفى 
 عندما تكوف الفتن في الشاـ(.رأسي فأتبعتو بالرم فلذا ىو نور ساطع في الشاـن أال إف اإليماف 

لعل ىذه اايات كما تبعها من أحاديث رسوؿ اهلل كافية في ىذا الالدد الذم نريد أف نفالل القوؿ 
 فيو جهد االستطاعة.

عباد اهللهلل على الرغم من ىذا البياف المكرر المؤكد في كتاب اهلل سبحانو كتعالى فلف قول الشر  
ل ما في الوسع كتنفع كل ما يمكن من ماؿ للقضاء على كانت كال تزاؿ تعمل جاىدة كتبذؿ ك

ىذا اإلسبلـ كخنقو كاجتثاثو من جذكرهن كالوقت ال يتسع لئلصغاء إلى ما كرد في الوثائع الكثيرة 
التي كلها تحت األيدم كلكنكم تركف كتعلموف أف ىذه الجهود الكثيرة التي بيًذلىٍت كأف األمواؿ 

المتابعة الدائمة على ىذا الهدؼ كل ذلك لم يأت بطائل كبقي اإلسبلـ الكثيرة التي أيٍنًفقىٍت كأف 
راسخان في تربتو كبقيت شمسو تتألع كبقي ألقها يسرم إلى شرؽ العالم كغربو كما تعلموفن كلكن 
الذم يلفت النظر أف التركيز في ىذه ااكنة األخيرة إنما يتم على ىذه األرض المباركةن يتم على 

عورة عجيبةن ىنالك مساعو غريبة في كيفيتها المسعورةن غريبة في سرعتها العجيبة الشاـ بكيفية مس
تسعى الجتثاث اإلسبلـ من ىذه األرض التي أعلن البياف اإللهي أنها أرض مباركة بهذا الدينن 

كنستطيع أف نتبين تفاليبلن ال أريد أف أدخل في غماره كلو ااف في اللقاء الذم تم في اليـو الرابع 
الشهر السابع الماضي في بلدة ال نريد أف نذكر اسمهان ضم ىذا اللقاء ممثلين عن الموساد  من

اإلسرائيلي كضم ممثلين عن المخابرات المركزية األمريكية ككاف الحديث في ىذا اللقاء حوؿ 
مالير المستقبل السورم الذم ينبغي العمل عليون كاف أكؿ ما تم في ىذا اللقاء باإلجماع ضركرة 

ماية أمن إسرائيل كضركرة تأجيج التالادـ في ىذه البلدة المباركة في سورية كضركرة تأسيس ما ح
يسمى بالمجلس الثورم االنتقالي لسورية كاختيار الغليوف رئيسان لهذا المجلسن كتم تطبيع ذلكن 

ا الغليوف تم إيجاد ىذا المجلس كاستيبلده كتم اختيار ىذا الغليوف رئيسان لو منذ أياـن فمن ىو ىذ
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كما ىي معتقداتو التي يريد أف يعمل عليها غدان حتى اقتضى األمر أف يكوف ىو المختار في ذلك 
اللقاء؟ سأحدثكم عن طائفة من معتقداتو التي يبذؿ جهده الجهيد لتنفيذىان كلسوؼ أقرؤىا كما 

بقوة كشدة في  ىي لكي ال أزيد كلمة أك أنقه كلمةن يقوؿ أكالنهلل ال أجد أم مبررو لعدـ الوقوؼ
مواجهة التيارات اإلسبلمية إذا ما أراد الواحد منا النهوض بحاؿ كطنو كمجتمعو كالتوجو بو إلى 

طور الحداثةن كيقوؿ ثانيانهلل التراثن الدين كل ذلك ال يملك مفاتي  تحسين شركط حياة اإلنساف 
 على األرض كإنما ىو جزء من تفكير اإلنساف الخاص بون إلى ما كراء ذلك.

فلف مشركع ىذا الحكم البلديني الملحد ىو الذم تدعو المعارضة  –أيها اإلخوة  –كىكذا 
 السورية اليـو إلى الجهاد كاالستشهاد في سبيلو.

الذم أريد أف أقولو في أكؿ تعليع لي على ىذا الذم ذكرتو لكمهلل ىل يتأتى تطبيع ىذا الحلم 
ئل على اجتثاث اإلسبلـ من ببلد اإلسبلـن الذم تطاكؿ عمره كالذم تمثل في العمل بكل الوسا

لم يجد أم كسيلة للنجاح بل كجد نقيض ذلكن كلكأف مساعي الذم فعلوا ذلك تأتي مالداؽ 
 قوؿ الشاعرهلل

 كناط  صخرة يومان ليوىنها             فلم يضرىا كأكىن قرنو الوعر

 لكن ىل يتأتى تطبيع ىذا الحلم على أرض الشاـ؟

شاـ لفظت الخبث كنبذتو بعيدان بعيدا عندما نبذت كطردت  خر صليبي أراد أف يا عباد اهللهلل إف ال
يجوس خبلؿ ىذه الديار كأراد أف يظلم اإلسبلـ كالمسلمينن كلقد حاكؿ كثيركف من بعد أف 

يجددكا عهد الالليبية بألقاب أخرل كبوسائل أخرل فلم يتأت ألحد منهم شيء من ذلك كبقي 
و كالراكعين كالساجدين في مساجدهن بقي كل ذلك يتألع على أرفع اإلسبلـ يتألع بكتابو كسنت

الذرلن كمن ىنا فأنا أقوؿ لكل خفافيش الكوفهلل ال يمكن لئلسبلـ الذم بارؾ اهلل عز كجل ىذه 
على الشاـ بسببون ال يمكن لئلسبلـ  rاألرض بسببون ال يمكن لئلسبلـ الذم أثنى رسوؿ اهلل 

رين لو في المكاف األفضل الذم يمكن أف يقيموا فيو عندما الذم نال  المستنالحين كالمستشي
تدلهم الخطوبن يقوؿ لهم جميعانهلل عليكم بالشاـ فلنها خيرة اهلل من أرضو يختار لها خيرتو من 

نحن أكلئك  –التواضع الذليل  –عبادهن أقوؿ يا عباد اهلل بل كلنا نقوؿ كال معنى ىنا للتواضع 
يجتبي اهلل عز كجل لو الخيرة من عبادهن نعم كإننا لنحمد اهلل عز  :rالذين قاؿ عنهم رسوؿ اهلل 
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كجلن نحن الذين شرفنا اهلل عز كجل بحراسة بركة الشاـن نحن الذين شرفنا اهلل سبحانو كتعالى 
بحراسة دين الشاـن نحن الذين شرفنا اهلل عز كجل بحراسة البركةن ىذه الكلمة القر نيةن التي توج 

أرض الشاـن نحن الذين سنكوف حراسان لهذا الدينن فليفكر الغليوف كالغبليين  اهلل عز كجل بها
الذين معو ما طاب لهم التفكيرن كليحاكلوا ما شاؤكا أف يحاكلوان إنو حلم داعب أفكار الكثيرين 
كالكثيرين من حولهمن داعب يومان أفكار تاتشرن داعب أفكار كثيرين من قبلها كمن بعدىان مات 

كاختنقت األفكار كازدىر اإلسبلـ في ربوعون ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمهان كليعلم المفكركف 
ذلك الذم اختير رئيسان لما سمي بالمجلس الثورمن ليعلم ذلك الغليوف كالغبليين الذين معو أف 
ديننا ال يمكن إال أف يزداد ازدىاران على أرض الشاـ. أرض الشاـ! كلماذا اختير أرض الشاـ؟ 

 يعلموف الاللة الوثقى بين اإلسبلـ كأرض الشاـ.ألنهم 

بقي أف أتوجو إلى إخواننا الذين يرفعوف لواء المعارضةن أعتقد كال أقوؿ أظن أف نياتهم سليمة كأف 
الدافع الذم يدفعهم إلى ما فعلوا كيفعلوف إنما شيء يتفع مع اإلنسانيةن كلكن كثيران ما يندفع 

السبيل الالحي ن يجانب السبيل الذم ينبغي أف يسلكون  اإلنساف إلى ىدؼ مقدس لكنو يجانب
ىدفان إنسانيان نبيبلن كلكن السبل التائهة اجتذبتهم  –كىذا ما نأمل أف يكوف  –لقد كاف الهدؼ 

إليهان كما أظن إال أنهم كقد علموا أف الذم يسيرىم ىو ىذا الذم ذكرتو لكمن أف الذم يسيرىم 
ائيلية كالمخابرات األمريكية رئيسان لهذا المجلسن ما أظن إال أف ىذا الذم اختارتو الموساد اإلسر 

إخواننا الذم كانوا كال يزالوف يرفعوف لواء المعارضة باألساليب التي يستعملوف قد عرفوا الحقيقة 
اافن إنني أىيب بهم كأخ غيورو عليهم بمقدار غيرتهم على أرض ىذه األمة كعلى دين ىذه األمة 

األمةن أىيب بهم أف يقطعوا الاللة ما بينهم كبين ذلك الذم يقودن أىيب بهم كعلى مالال  ىذه 
أف يقطعوا الاللة بينهم كبين ذلك القرار الذم اتخذ في ذلك المجلس بأمر من الموساد 

اإلسرائيلي؛ ضركرة تأجيج الموقف التالادمي في سوريةن أجل فلف االستمرار في ىذا الطريع إنما 
خدمة لهذا الشخه الذم كضعتو إسرائيل كأمريكا رئيسان للمجلس  ىو خدمة لهذا اإلنسافن

الثورم السورمن نعم. كرب ضارة نافعةن ما أعتقد أف في الناس من يعتز بشرؼ أك ببقايا شرؼن ما 
أعتقد أف في الناس الذين يعيشوف فوؽ ىذه األرض من يعتزكف بكرامة أك ببقايا كرامةن ما أعتقد 

تزكف بنسبة إيمانية عزيزة إلى اهللن إلى القر فن إلى السنةن إلى الدينن ما أف فوؽ ىذه األرض من يع
أعتقد أنهم سيظلوف يسيركف كراء ىذا المجلس كرئيسو الذم يعلن أنو البد من الوقوؼ بقوة 
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كبشدة في كجو كل المواقف اإلسبلميةن كيقوؿ شيئان  خر لم أقرأهن ما أظن أف فينا من يقوؿ نعمهلل 
 ىذا اإلنساف. ىذه كلمتين كىذا أملي. سأسير في ركاب

أما الشاـ فلسوؼ تحتضن دين اهلل سبحانو كتعالىن كلسوؼ نكوف نحن جميعان حراسان لهذا 
عليهم إذا قاؿهلل )يجتبي إليها خيرتو من عباده(. نحن  rالدينن كيف كنحن الذين أثنى رسوؿ اهلل 

بها. أسأؿ  rىذه الخيرةن ال أقولها تكبران كلكني أقولها اعتزازان بهذه الشهادة شهدىا لنا رسوؿ اهلل 
اهلل سبحانو كتعالى أف يجعلنا جنودان لحماية دينو كأف يجعلنا نسير في طريع الجهاد الالحي  من 

تون ال في طريع الجهاد الزائف من أجل اجتثاث الدين كالقضاء عليون أجل حماية الدين كرعاي
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ػوٚهح ٌألِخ ٚلبكرٙب ٍبػخ فٟ ٔمل اٌناد

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إذا تذكرنا الحقيقة القائلة بأف األمة بشطريها القادة كالشعب إف ىي إال شخالية اعتبارية كاحدةن 
ف على ىذه الشخالية متمثلة في سائر أفرادىا أف تعكف على إذا تذكرنا ىذه الحقيقة فلنعلم أ

ساعة قدسية من نقد الذات كأف تعيد تنسيع المسؤكليات فيما بين أجزائها كأعضائهان فما أكثر ما 
ترامت ىذه األعضاء مسؤكلياتها بعضها على بعض. ىذه الحقيقة يذكرنا بها دائمان كتاب اهلل عز 

 ي ىذه اايات التي تأمرنا بهذه الساعة القدسيةهللكجلن كتأملوا يا عباد اهلل ف

ا ال ًذينى  مىنيوا اتػ قيوا الل وى كىٍلتىنظيٍر نػىٍفسه م ا قىد مىٍت ًلغىدو كىاتػ قيوا الل وى ًإف  الل وى خى  ا تػىٍعمىليوفى( )يىا أىيػُّهى ًبيره ًبمى
 [.ُٖ]الحشر هلل 

 تأملوا في قولو سبحانو كتعالىهلل

نسىافي   [ُٓ-ُْعىلىى نػىٍفًسًو بىاًليرىةه * كىلىٍو أىٍلقىى مىعىاًذيرىهي( ]القيامة هلل  )بىًل اإٍلً

بوسعو أف يعلم نقائالو كأراد أف يقف أماـ ىوية ذاتون تأملوا في قولو سبحانو كتعالى في محكم 
 تبيانو كىو يقوؿهلل

 [.ٓ)عىًلمىٍت نػىٍفسه م ا قىد مىٍت كىأىخ رىٍت( ]االنفطار هلل 

 ىو في دار الدنيا كما قاؿ العلماء. كىذا العلم إنما
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نقد الذاتن محاسبة  –عباد اهللهلل إف لم تنطلع األمة أفرادان من العكوؼ على ىذه الساعة القدسية 
ـي اعوجاجانن كإف موادىا مهما تناسقت  –النفس  فلف القوانين مهما ريًصفىٍت ال تالل  فاسدان كال تقوٍّ

ـي اعوجاجانن المنطلع ىو الفردن المنطلع إنما يتمثل في أيضان ىي األخرل ال تالل  فاسدان كال ت قوٍّ
نقد الذات. تعالوا نضرب بعض األمثلة التي تجسد ىذه الحقيقة التي يضعنا أمامها بياف اهلل 

 سبحانو كتعالى.

ما أكثر ما تظالم أفراد األسرة الواحدةن ما أكثر ما يتظالم الزكجاف ألف الزكج قد أىدر حقوؽ 
يتعلع بحقها بالمهر كنحوهن كما أكثر ما أىدر حع الزكج من قبل الزكجة في كثير مما  الزكجة فيما

شرع اهلل كأمر ألف أيان منهما لم يعكف على ساعة قدسية من نقد الذاتن ما أكثر ما يتظالم 
األكالد ذكوران كإناثان ألف اإلناث حرمن من حقهن في الميراث ألنهن إناثن كلعلكم تعلموف ىذه 

رة الجاىلية التي ال تزاؿ تسرم إلى كثيرو من البيوتن كمن ثم فلف األحقاد كالضغائن ىي التي الظاى
 تتوضع في مكاف المحبة كالوئاـ.

تعالوا ننظر إلى أسواؽ التعاملن ما أكثر ما يتظالم رجاؿ الماؿ كاألعماؿ مع الناس المستهلكين 
لتجار كرجاؿ األعماؿ منالرفوف إلى الذين يغشوف أسواؽ العمل كأسواؽ االقتالادن ذلك ألف ا

أبواب الرشاكم التي تجعلهم يفركف من القوانين كالشرائع كتجعلهم يتملالوف منها ذات اليمين  نان 
كذات الشماؿ  نانن أك يعكفوف على ابتداع كسائل الغش كالخداع كالغرر كما أكثر ىذه األنواع كما 

ن كمن ثم فلف عبل قة ما بين ىؤالء الناس بعضهم مع بعض تتحوؿ إلى أكثر ما ييبتىدىعي منها اليـو
أحقادو كضغائن بدالن من أف يمتد فيما بينها نسيج األخوةن نسيج التعاكف كالوئاـن ترل ماذا عسى 
أف تالنع الشرائع المكتوبة كماذا عسى أف تفعل القوانين المرسومة عندما تغيب ىذه الساعة 

لعكوؼ على نقد الذات كمحاسبة النفسن كصدؽ من القدسيةن ساعة العكوؼ على النقدن ساعة ا
 قاؿهلل )حاسبوا أنفسكم قبل أف تحاسبوا(.

عباد اهللهلل تعالوا نتأمل في الليالي كما تيحشى بها ىذه الليالي كساعاتهان تعالوا نتأمل في العمر 
يم تتبدد الثمين الذم ال أقوؿ ملكنا اهلل عز كجل إياه بل ائتمننا عليون فيم تزىع ىذه الساعاتن ف

بل ىذه الدقائع كىي أمانة كضعت في أعناقنا كنحن نعلم أيها اإلخوة مما سمعنا ااف من بياف اهلل 
عز كجل أف اإلنساف مدفوع إلى ىذه الساعة القدسية من محاسبة النفس كنقد الذاتن مدفوع إلى 

ممر نعبره إلى مقرن ذلك من اليقين بالحقيقة التي ال ريب فيها كىي أننا نعيش من حياتنا ىذه في 
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من لم يؤمن بذلك اليـو طوعان فبل بد أف يستيقنو غدان قسران كاضطرارانن ىذه ىي الحقيقة ينبغي أف 
 نتبينها.

أجل  –أما ثالثة بل رابعة األثافي فتتمثل في ىذه الالورة التي ال يكاد يالدقها العقلن صور إنساف 
ها في سبيل أف تعمر جيبو ببضعة  الؼن يعمل إلى تخريب بلده كإحراؽ بنيان –يسمى إنساف 

نعمن يعمد إلى تخريب بلدهن يعمد إلى تحريع بنيانو من أجل أف تعمر جيبو ببضعة  الؼ من 
الماؿ كىو يعلم لو عكف على ساعة من نقد الذات أف ىذه ااالؼ لن تبقى حبيسة في جيبو بل 

الندامة في قلبو كبين طوايا  ستسرم بأخبث األمراض إلى جسده كلسوؼ تستقر ناران كاكية من
جوانحو كلسوؼ تقيمو الندامة ثم ال تقعده كلسوؼ يذيبو ضراـ ىذه الندامة شيئان فشيئان كما 

 يذكب الدىن فوؽ نار كاكيةن يعلم ىذا لو أنو عكف على ساعة قدسية من نقد الذات.

كه؟! ىل سمعتم عاقبلن يا عباد اهللن يا ناس ىل سمعتم عاقبلن يخرب داره من أجل أف يػيٍفًرحى عد
يزىع نفوس إخوافو بر ء في سبيل أف يضمن أمن عدكه؟! ىل سمعتم بهذا؟! مهما كاف الذؿ 
مهيمنان على كياف اإلنسافن مهما كانت المهانة  خذة منو بالعنع فلف إنسانيتو ستجم  بو دكف 

ن لماذا؟ ألف ىذا حيل بينو كبين إنسانيتو ألنو لم يقف  اإلقداـ على ىذا األمرن لكن ىذا يتم اليـو
لحظة كاحدة أماـ مر ة ذاتو كقفة نقدن كقفة محاسبة. قالواهلل إف العاقل في الناس ىو من ال يفعل 

ىذه الحقيقة ال ريب فيها كالشك يا عباد اهلل. لقد  –كحقان ما قالوا  –فعبلن يعلم أنو سيندـ عليو 
ف الواحد منهم يسب ذاتون كلقد  ؿ رؤم بعض من ىؤالء الناس كإف الواحد منهم يلطم كجهون كإ

األمر ببعض منهم إلى االنتحار ليتخله من عقابيل ىذه الندامة. أرأيتم يا عباد اهلل إلى ما أمر اهلل 
عز كجل بو كذك ر كنب و إليو من ضركرة الوقوؼ أماـ ساعة قدسية من نقد الذات ىذه الحقيقة 

عباد اهلل. نعم يجب أف نتذكر إلى جانب ىذا يخاطب بها القادة كتخاطب بها األمة جمعاء يا 
المعنى الذم قلتو لكم الحقيقة القائلةهلل إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقر ف. صحي  أف 

القوانين تيشىلُّ إذا لم يقف اإلنساف الفرد ساعة قدسية لنقد ذاتو كلكن الحقيقة ىكذا تقوؿهلل إف 
لئن تاىت األمة عن ىذا العبلج الذم ذك ر بو اهلل سبحانو اهلل ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقر ف. 

كتعالى فلف عبلجان  خر ال يزاؿ موجودانن ىو العبلج الذم أمكن اهلل عز كجل السلطاف منون 
سلطاف التربيةن التربية التي تعلو باألمة صيعيدان شيئان فشيئان إلى أف يعانع كل فردو منها ىذه الساعة 
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  كل كاحدو منهم يعكف كل كاحد منهم على محاسبة نفسو كعلى نقد ذاتو القدسيةن إلى أف يالب
 على ضوء المىقر الذم ىو  يله إليو بعد ىذا الممر الذم ىو فيو.

التربية؛ من الذم يملك أمرىا؟ السلطافن أم قادة األمة. التربية التي تقـو على القيم قبل أف تقـو 
ن كما أفادت العلـو شيئان إف أ صبحت مكنة أك سبلحان في أيدم من لم يػيرىب  ىذه التربية على العلـو

التي يتحدث عنها بياف اهلل سبحانو كتعالى. إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقر ف عن طريع 
المراقبةن عن طريع المحاسبةن عن طريع العقابن أجل. كلقد قلت لكمهلل إف القانوف ال يوجد شيئان 

مهما صىلي ى أمره كلكنو يحرس ما ىو موجودن القوانين كلها في العالم معدكمان مهما كاف دقيقان ك 
أجمع بما فيها شرائع اهلل سبحانو كتعالى ال توجد شيئان معدكمان كإنما تحرس ما ىو موجودن أكجد 
المعدـك أكالنن المعدـك الذم البد أف يوجد عن طريع العقيدة السلميةن عن طريع اإليماف باهلل عز 

طريع محاسبة النفس عن طريع الوقوؼ على ىذه الساعة القدسية من محاسبة  كجلن ثم عن
الذات كمن نقد النفس كالذاتن أجلن ىذا ىو المنطلع. إذا كجدت ىذه الحقيقة جاء دكر 

القانوف ليحرس ىذه الحقيقة أيما حراسة. التربية ىي الغذاء الذم ينمي كيغذم كيرسخ جذكر ىذه 
يماف باهللن حقيقة التربية على ىذا األساسن كأنتم تعلموف أين تقع الحقيقة المثلىن حقيقة اإل

 المؤسسات التربوية ككيف ينبغي أف تماًرس ككيف ينبغي لؤلمة أف تمارىس من خبلؿ ىذا الواجب.

مرة أخرل أقوؿ أيها اإلخوة كلنا بحاجة إلى أف نقف كقفة قدسية مع نقد الذات كأىم ىؤالء 
ا ىذه الوقفة القدسية ىؤالء اإلخوة الذين أشفع عليهم أكثر مما أحقد الذين يجب عليهم أف يقفو 

أك أنتقد عليهمن ىؤالء الذين عمدكا إلى إحراؽ ببلدىم كإتبلفها كتخريب دكرىم من أجل بضعة 
 الؼ توضع في جيوبهمن يا ىذا كاهلل إف لن تستمتع بهذه ااالؼن كاهلل إنها ستسرم بأخبث 

 الذم ال إلو إال ىو إنها ستوقد ضرامان من نار الندامة بين جوانحك ثم األمراض إلى كيانكن كاهلل
إنها ال يمكن أف تخمد بشكل من األشكاؿ حتى تذيبكن أنا أشفع على ىؤالء األخوة كأرجو أف 

تعالوا نقف ساعة قدسية أماـ نقد الذاتن  –كأبدأ بنفسي  –يبلغهم كبلمي كنالحي. يا ناس كلكم 
ىذه األرض كغدان سيحتضننا باطن ىذه األرضن أجلن يا من يبحثوف  نحن اليـو نتحرؾ فوؽ

لنفسهم عن قالور فوؽ ىذا الركاـ ابحثوا عن قالوركم في باطن األرضن أقوؿ لكم كما قلت قبل 
أياـهلل قالورنا قبورنا فاجهدكا جهدكم أف يبني كل كاحد لنفسو قالران في باطن األرضن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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{} َٓ بٌِِؾ١ ٌَّٝ اٌظَّ َٛ َٛ ٠َزَ ُ٘ َٚ ٌِْىزَبَة  َي ا َٟ هللّاُ اٌَِّنٞ َٔيَّ ١ٌِِـّ َٚ  َّْ  اِ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفس
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أي
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 يات في كتاب اهلل سبحانو كتعالى يخاطب فيها اهلل عز كجل عباده المؤمنين محذران من أف 
يتخذكا ألنفسهم كليان من دكنون محذران من أف يستنجدكا بعدكٍّ لهم كعدكٍّ لموالىم كخالقهمن  يات  

رر بأساليب شتى بيافي اهلل عز كجل ىذا التحذير على مسامع عباده المؤمنينن كثيرة يؤكد كيك
 تعالوا فأصغوا السمع إلى بعض منهاهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّم  ًت اٍلبػىٍغضىاء )يىا أىيػُّهى قىٍد بىدى
ٍن أىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اايىاًت ًإف كينتيٍم تػىٍعًقليوفى( ] ؿ عمراف هلل مً 

ُُٖ.] 

 اسمعوا قولو كىو يحذر من األمر الخطير نفسوهلل

ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء  تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كىفىريكا ًبمىا جىاءكيم )يىا أىيػُّهى
 [.ُمٍّنى اٍلحىعٍّ( ]الممتحنة هلل 

 أصغوا السمع أيها اإلخوة إلى ىذا الكبلـ ااخر بهذا األسلوب المختلفهلل

ابان أىلًيمان * ال ًذينى يػىت ًخذيكفى  اًفرًينى أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنينى أىيػىٍبتػىغيوفى )بىشًٍّر اٍلمينىاًفًقينى بًأىف  لىهيٍم عىذى اٍلكى
ًميعان( ]النساء هلل   [.ُّٗ-ًُّٖعندىىيمي اٍلًعز ةى فىًلف  الًعز ةى لًٌلًو جى

 اسمعوا ىذا الذم يقوؿ اهلل عز كجلهلل
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اًفرًينى أىٍكلًيىاء ًمن ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنينى  كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىلىٍيسى ًمنى الٌلًو ًفي شىٍيءو ًإال  )ال  يػىت ًخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكى
( ] ؿ عمراف هلل  ًإلىى الٌلًو اٍلمىاًليري هيٍم تػيقىاةن كىييحىذٍّريكيمي الٌلوي نػىٍفسىوي كى  [.ِٖأىف تػىتػ قيوٍا ًمنػٍ

كىذا  أأزيدكم يا عباد اهلل؟! إنها تسع  ياتن البعض منها يفي كيكفي. ىذا ما قالو لنا اهلل عز كجل
 ما يالك مسامعنا كينبغي أف يسرل إلى قلوبنا صباح مساء.

كلكن ثػيل ةن متنكرة التي ترسل تعليماتها من أقبية الظبلـ أرسلت في األسبوع الماضي تأمر بأف 
يػيت خىذى من يـو الجمعة بل من شعار الالبلة يـو الجمعة يـو تمرد على ىذا الذم أعلنو اهللن يـو 

ر اهلل عز كجل منو. أرسلت ىذه الفئة المتنكرة من أقبية ظبلمها تقوؿهلل اجعلوا تمرد على الذم حذ  
يـو حماية دكلية تيستدعىى للمسلمين في  –يـو الجمعةن أقدس يـو من أياـ األسبوع  –ذلك اليـو 

ىذه البلدة. يا عجبانن يا عجبانن أمؤمنوف ىؤالء أـ مبلحدة ىؤالء! أحاقدكف على كتاب اهلل ىؤالء! 
ماذا ىؤالء! ال جواب ألنهم متنكركفن عاشوا في الحفبلت التنكرية على ما يبدك أعمارىم كلها أـ 

كمن ثم فلنهم يرسلوف أكامرىم كتعليماتهم من جوؼ الظبلـ كيرسلونها من أفواه الظبلـ أيضان. من 
 ىذا الذم يمكن أف يالغي السمع إلى من يأمرنا بأف نتمرد على تعليمات اهلل المتكررة تسع

 مراتن من يا عباد اهلل؟!

كلكن ليس العجب كامنان في ىذا الذم أقولو لكمن إنما العجب يسرم متفاقمان إلى شيء  خرن 
العجب أننا اكتشفنا أف في المشايًخ مشايخى للبيت األبيض كأف في المفاتي مفتين للموساد 

صدركىا بأنو ينبغي اإلسرائيلين ىؤالء المفتوف كأكلئك المشايخ اجتمعت كلمتهم على فتول أ
االستعانة بالعدكن ينبغي االستعانة بالدكؿ األخرلن ينبغي االستنجاد بهان كما ىي الدكؿ األخرل يا 
عباد اهلل؟ إنها أمريكا كذيولها الخادمة كإسرائيل المستخًدمةن تلك ىي الدكؿ التي صدرت فتول 

 .من أكلئك كىؤالء بضركرة االستعانة بهم كضركرة االستنجاد بهم

بحٍثتي عن قر ف غير ىذا القر ف الذم أكحى اهلل بو إلى رسولو يخاطبنا بو فلم أجدن بحٍثتي عن 
خاتم الرسل كاألنبياء فلم أجدن بحٍثتي عن علماء  rسنة أخرل غير السنة التي تركها لنا محمد 

نه  خر الشريعة في علماء الشريعة لعلي ألتق  من أصدر فتول من ىذا القبيل فلم أعثر. أىو دي
نيدعىى إلى الخضوع لو! ىذا ىو األمر العجبن كىذا ىو الشيء الذم ال تكاد األذف تالدؽ أنها 

 قد سمعتو.
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نعم لقد صدر مثل ىذا الفتول التي تناقض كتغالب قر ف اهلل عز كجلن كىيهاتن ىيهات أف 
عتم باألمس ىذا تغلب ىذه الفتول كتاب اهلل كقر نون ال يمكنن ماذا نقوؿ يا عباد اهلل؟ كلقد سم

الذم ذكرتن كلعلكم سمعتم بعد ذلك ىذه الفتول التي صدرت من مشايخ البيت األبيض كمن 
مفتي الموساد اإلسرائيلي. نحن المسلمينن نحن الذين أقامنا اهلل عز كجل فوؽ ىذه األرض 

جمعة أف المباركةن نحن المؤمنين باهلل عز كجل كرسلو ككتبو أجمع نعلنها صباح مساء في كل يـو 
 كلينا ىو اهلل عز كجلن كإننا لنردد ما يلق ننا إياه ربنا في محكم تبيانون لنردد قولو الذم يلقننا إياههلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

الجمعةن ليكونن يـو تجديد للبيعة مع اهلل.  يـو الجمعةن لن يكوف يـو تمرد على كتاب اهلل. يـو
يـو الجمعةن ليكونن تجديدان للخضوع لوالية اهلل علينا كللخضوع لسلطاف اهلل سبحانو كتعالى 

علينان أجل. نحن نتحرؾ تحت كالية اهلل كسلطانون تحت ىذه الوالية تشيع بيننا األخوةن األخوة 
سلطاف ىذه الواليةن نتعاكف تحت سلطاف ىذه الواليةن اإلنسانيةن األخوة اإليمانيةن نتناصر تحت 

نحرس ًقيىمىنىا كأكطاننا كببلدنا تحت سلطاف ىذه الواليةن قد نخطئ كلكنا نتناص  فيما بعدن قد 
ننسى كلكنا نتذاكر من بعدن نأمر بالمعركؼن ننهى عن المنكرن كلنا  مر بمعركؼ ككلنا ناهو عن 

 ل مىنىان ألم يقلهللمنكرن ىكذا أحب لنا اهلل كىكذا عى 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

أما أف نطأطئ الرأس ذالن لذاؾ العدك الذم سيقبل إلينا منجدان من كراء البحار فهيهات. لؤلسرل 
هم أف يذلوا كيهونوا ما الذين يركف أنفسهم خاضعين لسلطاف األسرن قابعين في جدراف السجود ل

شاؤكا كلكن ليس لهم أف يأمركا األحرار بما ابتلوا بو ىم أنفسهمن نعم. ىذا شأننان جباىنا ال تزاؿ 
بحمد اهلل ناصعةن رؤكسنا ال تزاؿ بحمد اهلل مرتفعةن ال تزاؿ الحرية الحقيقية تسرم في دمائنا 

أسأؿ ىل في ىذا التاريخ األغر من  كذلك منذ أف أعلنا عن عبوديتنا هلل عز كجل كحده. كأنا
استجاب لفتول مشايخ البيت األبيض كفتول الموساد اإلسرائيلي؟ أبدان. تاريخنا األغر ال يعلم 
ذلكن نعمن ىنالك يوـه أسود ال تزاؿ األمة تلتق  منو العبرة تلو العبرة كالدرس تلو الدرسن إنها 

كلة حضارية إسبلمية في األندلس بسبب خيانة ملوؾ بني األحمر الذين قيًضيى على أعظم د
خيانتهم. ماذا فعلوا؟ استجابوا لفتول مشيخة البيت األبيضن استجابوا لفتول الموساد 

اإلسرائيلي. تخاصموان كلما اشتد الخالاـ فيما بينهم استنجد كل طرؼ منهم بجناح من أجنحة 
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من غرناطةن كىكذا أيٍسًدؿى األسباف. أنجدكىمن ثم إنهم طردكىم من القرطبة ثم إنهم طردكىم 
الستار على دكلة إسبلمية حضارية ظلت شمسها تتألع في ربوع الغرب قرابة سبعة قركفن كلما 

كلساف التاريخ لساف الدىر  –خرج  خر ملك من ملوؾ بني األحمر طريدان يبكي قاؿ لو التاريخ 
كبكاء النساء ألنك لم تحافظ   قاؿ لو التاريخهلل يحع لك أف تبكي على ملك ضي عتىو –يا عباد اهلل 

عليو محافظة الرجاؿ. أما نحن فلن تدنوى إلينا لطمة التاريخ ىذه ق ن أما نحن لن نستبدؿ 
بعبوديتنا هلل عز كجل أم عبودية أخرلن أما نحن فلن نعيد سيرة ملوؾ بني األحمر في التاريخ. 

 ل.ىكذا نحنن كىكذا سنعيشن كىكذا سنموتن كىكذا سنلقى اهلل عز كج

ٍلتىوي عىلىى ال   نىا ًإٍصران كىمىا حىمى ًذينى ًمن قػىٍبًلنىا )رىبػ نىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإف ن ًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػ نىا كىالى تىٍحًمٍل عىلىيػٍ
ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىن ا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحىٍمنىا أىنتى مى  ٍوالىنىا فىاناليٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً رىبػ نىا كىالى تيحىمٍّ

اًفرًينى( ]البقرة هلل   [.ِٖٔاٍلكى

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٔظ١ؾخ ألً٘ اٌشبَ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

عن مستقبل الشاـ كأىلو كاألحداث  rتعالوا بنا مرة أخرل نالغي السمع إلى حديث رسوؿ اهلل 
تطوؼ بنا المحنن لن نجد عزاءن أمامها التي سيمر بها. كلن نجد عزاءن عندما تمر بنا النكبات أك 

عن الشاـ كمستقبلون تعالوا  rخيران من اإلصغاء إلى ىذا الكبلـ العجيب الذم ذكره رسوؿ اهلل 
 نالغي السمع إلى طائفة يسيرة من ىذه األحاديث.

يركم أبو داكد كابن حباف كالحاكم بأسانيد صحيحة من حديث عبد اهلل بن حوالة كالعرباض رضي 
قاؿهلل )إنها ستالير إلى أف تكونوا أجنادان مجندة؛ جنده باليمن كجنده بالشاـ  rعنو أف رسوؿ اهلل  اهلل

كجنده بالعراؽن قاؿ عبد اهلل بن حوالة اختر لي يا رسوؿ اهلل إف أدركت ذلكن أم أين تحب أف 
 تكف لى لي أكوفن قاؿهلل عليك بالشاـ إنها خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده كإف اهلل

 بالشاـ كأىلو(.

قاؿهلل )إف رأيت   rركل الحاكم في مستدركو كالطبراني من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص أنو 
كأف عمود الكتاب استيًلبى من تحت كسادتي فأتبعتو بالرم فلذا ىو نور ساطع عيًهدى بو إلى 

 الشاـن أال إف األمن كاألماف عندما تقع الفتن في الشاـ(.

قاؿهلل )طوبى للشاـن  rالترمذم كابن حباف كالطبراني من حديث زيد بن ثابت أف رسوؿ اهلل  ركل
 إف مبلئكة الرحمة تبس  أجنحتها عليو(.
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قاؿهلل  rركل الحاكم في مستدركو على شرط الشيخين من حديث أبي الدرداء أف رسوؿ اهلل 
فيها مدينة يقاؿ لها دمشع )فسطاط المسلمين يـو الملحمة الكبرل في أرض يقاؿ لها الغوطةن 

 ىي خير منازؿ المسلمين يومئذو(.

ركل اإلماـ أحمد في مسنده كالطبراني من حديث علي رضي اهلل عنو كعوؼو بن مالك أف رسوؿ 
قاؿهلل )األبداؿ في الشاـ كىم أربعوف رجبلن كلما مات منهم رجل أبدؿ اهلل بو رجبلن  خرن  rاهلل 

 بهم تيٍسقىٍوف كبهم تػيٍنالىريكف كبهم يػيرىدُّ عنكم العذاب(.

عن الشاـ كأىلون  rىذه يا عباد اهلل طائفة من األحاديث الالحيحة التي يتحدث فيها رسوؿ اهلل 
وؿه من عند اهلل عز كجل لم يفتئت على اهلل كحيان كلم يكذب على كقد علمنا جميعان أف محمدان رس

اهلل فيما نقل عنو كبلمانن كىا أنتم تركف أف دالئل نبوتو كصدقو تتزايد بل تغزك عقوؿ العالم الغربي 
أجمعن إذان فهو الالادؽ المالدكؽ فيما قاؿ. فلذا علمنا ذلك فدعوني أكالن أتوجو إلى أىل الشاـ 

ن كصدؽ رسوؿ اهلل فيما شهد كصدؽ rالشهادة التي شهد لهم بها رسوؿ اهلل كأبشرىم بهذه 
فيما أخبرن لكم البشرل يا أىل الشاـ إذ اجتباكم اهلل عز كجل للسكنى فوؽ أرضو  rرسوؿ اهلل 

المباركة. كأنا أعلم أف فينا من يقوؿهلل كلكن أين أنا من ىذا االجتباءن كأنا اإلنساف المقالر في 
ارتكبت ككم جنحت ككم تػيٍهتي عن الطريع. ال يا عباد اهللن األمر أىوف من ذلك. جنب اهللن كم 

إذا اجتبى اهلل عز كجل العبد ذابت سيئاتو في ضراـ اجتباء اهلل سبحانو كتعالى لون األمر يحتاج 
فق  إلى أف نستبشر بهذا الذم قالو رسوؿ اهلل كأف ننهض فنكوف على مستول ىذا الشرؼ كأف 

 على مستول ىذه البشارة. ننهض فنكوف

عباد اهللهلل إنكم تعلموف أف من سنن اهلل عز كجل في كونو أنو إذا أراد شيئان قػىي ضى لو أسبابون تلك 
ىي عادة رب العالمينن كاهلل ال يحتاج إلى أف يػيوىسٍّ ى أسبابو لما يشاء كلكنو القانوف الذم ألـز بو 

أف الشاـ ستبقى دار  rد علمتم مما أخبر بو رسوؿ اهلل ذاتو العلية في ىذه الدنيا التي نعيشهان كق
إيماف كأمن إلى قياـ الساعةن ىكذا شاء اهلل عز كجل. فما السبب كما الوسيلة التي شاء اهلل 

؟ ما ىي العين التي تستر األمن rسبحانو كتعالى أف تكوف أداةن لهذا القرار الذم أنبأ بو رسوؿ اهلل 
 مباركة؟كاإليماف فوؽ ىذه األرض ال

يا عباد اهللن يا أىل الشاـهلل إف ىذه العين ىي أنتمن إف ىذه العين التي شرفها اهلل عز كجل بهذه 
العين التي قػىي ضى اهلل عز  –رسالة السهر على أمن ىذه األرض كعلى إيماف ىذه األرض  –الرسالة 
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أخرل بهذه الرسالة التي كجل منها حارسان أمينان ىي أنتم يا عباد اهللن فاىنؤكا كاستبشركا مرة 
شرفكم اهلل سبحانو كتعالى بها. كونوا أينما كنتم أعينان ساىرة على األمن الذم قضى بو اهلل سبحانو 
كتعالى سبحانو كتعالى لهذه األرض المباركة. ال تػىنيوا كال تتناسوا رسالتكم القدسية ىذهن كاعلموا 

أحاديثو الكثيرة لكمن ترجمة ذلك تكمن في من خبلؿ  rأف ترجمة االجتباء الذم أٍعلىنى رسوؿ 
 نهوضكم بهذه الرسالةن تكمن في نهوضكم بهذه الرسالة يا عباد اهلل.

أما أكلئك الذين يالركف من بعيد أك من قريب على أف ينفخوا في نيراف الفتنة فوؽ ىذه األرض 
مهلل إنهم إنما يتحدكف المباركةن أما ىؤالء الذين يالركف على أف يواصلوا سعيهم إلى ىذا فأقوؿ له

بهذا رسوؿ اهللن ال يتحدكف غيرهن كىيهات ىيهات أف يتحدل كائنه ما في ىذا الكوف رسوؿى اهلل 
المجتىبىى ثم تكوف لو النالرة على رسوؿ اهللن ىيهات. البد أف يبوء من يتحدل رسوؿ اهلل في 

حدل رسوؿ اهلل في ىذا البد قولوهلل )أال كإف الشاـ دار األمن كاألماف عندما تقع الفتن( إف من يت
أقوؿ  –بػىعيديكا أك قػىريبيوا  –أف يبوء بالخزم كالبد أف يبوء بالهوافن كلكني أقوؿ لهؤالء اإلخوة 

للذين عرفوا رسوؿ اهلل ك منوا برسوؿ اهلل نبيان أقوؿهلل لهم أيها اإلخوة فيم تحكموف على أنفسكم 
الناس للحساب كقد حيًشٍرتيٍم إلى اهلل كأنتم  بالشقاء األبدم؟! فيم تحكموف على أنفسكم يـو يقـو

تحملوف أثقالكم من الموبقات فيم قضيتم على أنفسكم اليـو بأف تقطعوا صلة القربى بينكم كبين 
رسوؿ اهلل حتى ال تجدكا من يعينكم على كضع ىذه األثقاؿ عن كواىلكمن أال تحبوف إذا حشرتم 

يدم اهللن أال تحبوف أف تجدكا في رسوؿ اهلل شفيعان  مع الناس في اليـو األعظمن عند الوقوؼ بين
لكم؟! أال تحبوف أف تجدكا في رسوؿ اهلل المحبن الشفوؽن الرحيم الودكد الذم ما زاؿ يفتأ كىو 

حيٌّ يدعو ألمتو كلهان أال تحبوف أف توضع عنكم األثقاؿ  نذاؾ؟! أال تحبوف أف تيٍحشىركا كإف 
الاللة؟! لماذا تقطعوف ىذا الخي ؟ أيها اإلخوة كم أنا شفوؽ بينكم كبين رسوؿ اهلل خيطان من 

 على من يقضي على نفسو بالشقاء. ىذه الدنيا أيامان قاليرة 

نٍػيىا قىًليله( ]النساء هلل   [.ٕٕ)قيٍل مىتىاعي الد 

ىكذا يقوؿ اهلل عز كجلن كعما قريب سنتمدد جميعان على فراش الموت كسيطرؽ بابنا ملكي 
بأبالارنا كبالائرنان كلسوؼ تحيع الندامة بمن أصر على أف يجن  إلى طريع  الموت كلسوؼ نراه

الباطل . ال أيها اإلخوة الن ال تسلكوا طريقان تزجوف بو أنفسكم فيما بعد في ندامة ال خبلص لكم 
من نيراف كقودىان ال يا عباد اهلل. كلنا عاصوفن ككلنا مقالركفن لكننا جميعان نأمل بشفاعة رسوؿ 
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ننا نحب رسوؿ اهلل كألنو يحبنا. اجعلوا من صلة القربى بينكم كبين رسوؿ اهلل سببان لمغفرة اهلل أل
اهلل إذا أيبٍػنىا إليو يـو يقـو الناس لرب العالمينن اجعلوا ثمن ذلك صلةى القربى بينكم كبين ىذه 

وانكم أعينان كونوا كلخ .rاألمةن اجعلوا سبب ذلك االنتالار كالحماية لهذا الذم قرره رسوؿ اهلل 
ساىرة على األمن كالسبلـ كالطمأنينة لهذه البلدة كلمن يعيش فوؽ ىذه البلدة. كأعود فأقوؿ لمن 

اجتباىم اهلل عز كجل كبشرىم رسوؿ اهلل بهذا االجتباء فوؽ أرض الشاـ ىذهن أقوؿ لهمهلل إف 
ىذه األرضن كونوا الرسالة التي خولتكم ىذا االجتباء ىي أف تكونوا حراسان لدكلة اإلسبلـ فوؽ 

حراسان لدكلة اإلسبلـ فوؽ ىذه األرض أال تكوف متطرفةن أال تكوف كاقعة في غلوٍّ ذات اليمين أك 
ذات الشماؿن كونوا قائمين على ىذا الذم كظفكم اهلل سبحانو كتعالى بون كغدان سيرل القاصي 

لجديد ثوبان قشيبانن كالداني كيف أف ىذه الدكلة اإلسبلمية المسلمة قد لبست من دستورىا ا
سيكوف أكثر تعبيران عن عقيدة ىذه األمة كلسوؼ يكوف أكثر ترجمة عن ارتباطها بموالىا كخالقها 
سبحانو كتعالىن كلسوؼ تجدكف ىذا الدستور يعلو ثم يعلو ثم يعلو إلى أف يالل إلى ذركة ذؿ 

ة يمينان أك شماالنن جنوبان أك العبودية هلل كحدهن هلل كحده ال ألم كائن أيان كاف في حياة ىذه األم
شرقان يا عباد اهلل. ىذه كصيتي لنفسين كىذه كصيتي لكل أخو مؤمنن كموعدنا في معرفة جدكل 
 ىذه الوصية كفي جدكل ىذه القيمةن موعدنا يـو يقـو الناس لرب العالمينن كإنو ليـو قريب 

 [ٕ-ٔارج هلل )ًإنػ هيٍم يػىرىٍكنىوي بىًعيدان * كىنػىرىاهي قىرًيبان( ]المع

 عباد اهللهلل إف ربنا عز كجل يقوؿهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر( ] ؿ عمراف هلل  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
َُْ.] 

 كيقوؿهلل

 [ِكىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل )كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثمً 

كمن مقتضى ىذا الذم يقولو بياف اهلل عز كجل أف أؤكد لكم أف نهوض ىذه األمة بواجبها الذم 
ذكرت كبحراسة دكلة اإلسبلـ فوؽ ىذه األرض كبرعايتها لهذه الدكلة أف تكوف بعيدة عن اإلفراط 

ؿ باسم كل مسلم رعاة كرعيةهلل إف كالتفري ن بعيدة عن الغلو كالتطرؼن ىذا كلو يقتضي أف أقو 
ىذه البلدة مفتحة األبواب لكل من يريد أف يأتي فيتعاكف مع أىلها للقياـ بما يرضي اهلل إلحقاؽ 
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الحع كإزىاؽ الباطلن ىذه البلدة مفتحة األبواب لكل غيورو على دين اهللن يبتغي خدمة دين اهلل 
ز كجلن ال يستخدـ دين اهلل سبحانو كتعالى كرعاية دين اهلل عز كجل لذات اهللن لمرضاة اهلل ع

ركوبان كمطية لغايةن شامنا ىذه مفتحة األبواب لكل من يريد أف يأتي فيمد يد العوفن تستقبلو الشاـ 
بكل ترحابن تستقبلو الشاـ بكل شكرن بل الشاكر ىو اهلل كالمؤجر ىو اهلل سبحانو كتعالى. أما 

ل من الباطل قائدان للحع إلى ما يريد فالشأف فيو عائده من أراد أف يمزج الحع بالباطل كأف يجع
 إلى ما اختارهن كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لنا كإلخواننا جميعان الهداية قبل فوات األكاف.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين كيا نجاة التائبين.
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ْٓ ال   ٠َْوَؽُ ال ٠ُْوَؽَُِ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 هللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل

ال أعرؼ في كتاب اهلل تعالى صفة يثني بها اهلل عز كجل على عباده كالفة الرحمة إذ يمتد 
 نسيجها فيما بين أفراد عباده.

 تأملوا في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو كتعالىهلل

نػىهيٍم(    [ِٗ]الفت  هلل     )مُّحىم ده ر سيوؿي الل ًو كىال ًذينى مىعىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاء بػىيػٍ

نػىهيٍم( تلك ىي الالفة  )أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر( أم الذين يناصبونهم العداء من الجاحدينن )ريحىمىاء بػىيػٍ
 العليا التي كصفهم بها كشهد لهم بها.

تأملوا في قولو عز كجل كىو يتحدث عن العقبة الكؤكد التي ينبغي لعباد اهلل المسلمين أف 
ذلوا الجهد كلو في اقتحامها كتجاكزىان ما ىي األداة الوحيدة التي بها يقتحموف يتجاكزكىا كأف يب

 ىذه العقبة؟ إنها التراحمن تأملوا في قولو سبحانوهلل

ـه ًفي يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو *  يىًتيمان ذىا )فىبلى اقٍػتىحىمى اٍلعىقىبىةى * كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلعىقىبىةي * فىكُّ رىقػىبىةو * أىٍك ًإٍطعىا
رىبىةو * ثيم  كىافى ًمنى ال ًذينى  مىنيوا كىتػىوىاصىٍوا بًالال ٍبًر كىتػىوىاصىٍوا بًاٍلمى  ًة * أيٍكلىًئكى مىٍقرىبىةو * أىٍك ًمٍسًكينان ذىا مىتػٍ ٍرحىمى

نىًة( ]البلد  ٍيمى  [ُٖ-ُُأىٍصحىابي اٍلمى
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ن سخ  اهلل كعذابو كالرحمة التي كاف كما أعلم يا عباد اهلل أف شفيعان يحجز العبد يـو القيامة م
يعامل بها عباد اهلل في دنياهن تأتي ىذه الرحمة فتحوؿ بينو كبين سخ  اهلل كتحوؿ بينو كبين 

 عذاب اهللن كإنما شفيع اإلنساف في المآؿ عملو.

حققو اهلل  كما أعلم يا عباد اهلل سبلحان أمضى في التوفيع الذم قػىي ضىوي اهلل لرسولون أمضى أداةى فػىٍت و 
 سبحانو كتعالى لرسولو كسبلح الرحمةن أال تتأملوف في قولو سبحانوهلل

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر( ] ؿ عم  [.ُٗٓراف هلل كىاٍستػى

كإنما الفت  المعتبر فت  القلوبن أما فت  الببلد كالبقاع فذلك شيء يأتي على أعقاب فت  
 القلوبن افتت  رسوؿي اهلل القلوبى بالرحمةن ذلك ىو السبلح األمضى.

 لهذه الحقيقة التي بي نها كتابي اهلل سبحانو كتعالىهلل rكتأملوا في تأكيدات رسوؿ اهلل 

 فع عليو الشيخافهلل )من ال يػىٍرحىمي الناس ال يرحمو اهلل(.فيما ات rيقوؿ 

تأملوا في قولو فيما ركاه اإلماـ أحمد كالترمذم كأبو داكد كالحاكم في مستدركو من حديث عبد 
قاؿهلل )الراحموف يرحمهم اهلل الرحمنن ارحموا من في األرض يرحمكم  rاهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل 

 من في السماء(.

أنا أبحث اليـو على ضوء ىذا الذم ذكرتو لكم عن الرحمة يسرم نسيجها بين عباد اهلل عباد اهللهلل 
ن نعم  المؤمنين في ىذه البلدة فلم أعثر على ىذه الرحمة تجيش بها صدكر أكثر الناس اليـو

بحثت فوجدت أف صدكر كثيرو من الناس خاليةه عن ىذه الرحمة التي ىي أساس محبة اهلل سبحانو 
بد السيما صىٍدر أكلئك الذين أتخمتهم النعمةن أكلئك الذين يستغرقوف في نعم اهلل عز كتعالى للع

هيم عن  كجل فأكرثتهم تلك النعم التي أسداىا اهلل سبحانو كتعالى إليهم قسوة في القلبن غىي بىتػٍ
هيم عن ىذه المشاعر التي يثني اهلل سبحانو كتعالى على عباده بسببهان كل علي لست الرحمةن غىي بىتػٍ

 مبالغان في ىذا الذم أقولو لكم.

بل  –لىفىتى نظرم إلى ىذه المحنة التي أعدىا محنة خطيرة كبيرة ذلك اإلجراء االقتالادم الجزئي 
الذم اتًُّخذى حماية لمدخرات األمة أال تتبدد كأال تنالها أيدم األعداءن إف ىي إال  –الشكلي 
مرت بعد انتشار خبر ىذا اإلجراء كإذا بأصحاب إف ىي إال ساعات  –ال أقوؿ أياـ  –ساعات 
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األمواؿ الوفيرة كالتجارات الكبيرة كالمالانع الفخمة يتسارعوف إلى شد األسعار إلى األعلى جهد 
االستطاعةن إذا بهم يبسطوف سلطاف الغبلء على األسواؽ جهد االستطاعة بدكف موجب أك 

ع التنفيذ. ىذه الظاىر ىي التي جعلتني بموجبن بل قبل أف يوضع ىذا اإلجراء من الناس موض
 أتساءؿ عن الرحمة التي ىي أكؿ ما ينعت اهلل عز كجل بو عباده المؤمنين.

عباد اهللهلل إف المثل العربي يقوؿهلل مالائب قـو عند قـو فوائد. كإنو لمثل منطقي ككاقعي كمقبوؿ 
عمة قوـو من األقواـ ماليبة عندما تكوف ماليبة قوـو من األقواـ فائدة ألعدائهم أك عندما تكوف ن

ألعدائهم. أما عندما تكوف ماليبة أناسو فائدة ألشقائهم فحدث عن شدة ىذه المأساة كال حرجن 
حدٍٍّث عن األلم الممض الذم يجتاح اإلنسانية من ىذه الظاىرة كال حرج. سيما كإف الجميع 

ما فعلوا كملؤكا جيوبهم  ليعلم أف ىؤالء اإلخوة المتخموف بالنعمن ىؤالء الذين تسارعوا إلى
بالعبلكة التي طمحوا إليها كطمعوا بها إنما سرت إلى جيوبهم من استنزاؼ أكلئك الذين يعيشوف 
بالكفاؼ من الرزؽن استػيٍنزًفىٍت ىذه العبلكة من جيوبهمن استػيٍنزًفىٍت ىذه العبلكة نعم من جيوب 

بو إال بالكفاؼ. كأنا أقوؿ ناصحان  أكلئك الذين ال يتمتعوف من الرزؽ الذم متعهم اهلل عز كجل
كمذكرانهلل ىذا المقدار الذم استيًلبى أك استػيٍنًزؼى من جيوب ىؤالء ذكم الدخل المحدكد أصحاب 
الكفاؼ في الرزؽ أال يعلموف أنو بمقدار ما كاف في جيوب أصحابو سببان للعافيةن سببان للالحةن 

ىي جراثيمن كىي عبارة عن أسباب تحوؿ إذ سرل إلى جيوب أكلئك المتخمين سرل إليهم ك 
ألدكاء علم اهلل أنواعها كعلم اهلل كيف تغزك أجساـ أناس فقدكا الرحمة التي ميز اهلل عباده 

الالالحين بهان أقوؿ لهؤالء الذين أسرعوا فشدكا األسعار إلى أغلى ما استطاعوا كبسطوا سلطاف 
ا قيمة المليارات كأضعافها إذا انتابك الغبلء في األسواؽ المختلفة جهد استطاعتهم أقوؿ لهمهلل م

صداع اشتد عليكن أفقدؾ راحة يومك كأفقدؾ مناـ ليلك كأفقدؾ االستقرار في حياتك؟ قل لي 
أم قيمة تبقى لملياراتك أك ألضعافها لديك؟ قل لي يا أخي إذا جاءؾ من يقوؿ ليس لك إال أحد 

ك أك يبقى لك ضياء ىاتين العينين كتيٍسلىبى األمرين إما أف تيٍسلىبى ضياء عينيك كتبقى لك مليارات
أنك ستنفض اليد عن فضوؿ مالك كلها  –ككلنا يعلم  –فضوؿ أموالكن ماذا تقوؿ؟ إنني ألعلم 

 من أجل أف يبقي اهلل عز كجل في عينيك ضياءىما.

ماذا تقوؿ لمن يخيرؾ بين الالمم الكلي تبتلى بو كبين بقاء ملياراتك ىذه؟ أنا ال أشك أنك 
 ستغني عن فضوؿ مالك في سبيل أف يبقي اهلل لك ىاتين األذنين تسمع بهما.ست
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ماذا تقوؿ لمن يخيرؾ بين المليارات التي تمتلكها كبين بقاء الذاكرة في كيانك كدماغكن إما أف 
تالب  غدان كقد نسيت حتى اسم نفسكن نسيت ذاتك كالدنيا التي من حولك كلك ملياراتك كإما 

ها في سبيل أف يبقي اهلل لك ىذه النعمة. ىل ىنالك خبلؼ في الجواب أف تستغني عن فضول
 المعركؼ عن ىذا السؤاؿ؟!

ةى قىًليبلن م ا تىٍشكيريكفى( ]الملك هلل   [.ِّ)ال ًذم أىنشىأىكيٍم كىجىعىلى لىكيمي الس ٍمعى كىاأٍلىٍبالىارى كىاأٍلىٍفًئدى

 )قىًليبلن م ا تىٍشكيريكفى(.

 –ال بلسانك  –ىي أغلى كنزو متعك اهلل بون فلذا عرفت ذلك فاشكر اهلل العافية يا عباد اهلل 
 اشكر اهلل بالرحمة تسديها إلخوانك من حولك أيان كانوا.

استسقى أمير المؤمنين ىاركف الرشيد بعض خدمو ماءن ككاف في المجلس ذلك العالم الرباني 
ركف الرشيدن قاؿ لو طاككسهلل مو يا الفقيو المحدث طاككس بن كيساف اليمانين جيء بالماء إلى ىا

أصغى السمعى ىاركف إليون قاؿ لو طاككسهلل يا أمير المؤمنين أرأيت لو  –انتظر  –أمير المؤمنين 
أنك حيرًٍمتى ىذه الكأس على ظمأ بم كنت تشتريها؟ قاؿهلل بكل ما أملك. قاؿهلل فاشرب ىنيئانن 

تى خركج ىذا الماء من جسدؾ بم تشترم كلما شرب فارتول قاؿهلل يا أمير المؤمنين أرأيت لو حيرًمٍ 
 إخراجها؟ قاؿهلل بكل ما أملك. قاؿهلل يا أمير المؤمنين اتع اهلل في ملك ال يساكم جرعة ماء.

أقوؿ ىذا الكبلـ لنفسين كأقوؿ ىذا الكبلـ لكل أخو في اإلنسانية كفي اهللهلل ماذا أصنعن ماذا 
بيني كبين ىذا الرحمة تسرم من قلبي إلى  تالنعوف بالمزيد من الماؿ جعلتي من ىذا الماؿ حجابان 

عباد اهلل عز كجل الذين ابتبلني اهلل عز كجل بهم كابتبلىم بي؟ ماذا يفيدني فضل الماؿن ماذا 
تفيدني فضولو إذا أيٍبتي غدان إلى اهلل كقد نفضتُّ يدم عن الزائد من كراء ما أكلت كمن كراء ما 

اهلل عز كجل أبحث عن الشفيع الذم يح  عني لبست كمن كراء ما سكنت فيو ثم ذىبت إلى 
ن كصلى اهلل كسلم على من قاؿهلل )يقوؿ  أكزارم فلم أجد ىذا الشفيع ألنني لم أدخره لذلك اليـو

اإلنساف مالين مالين كىل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت كلبست فأبليت كتالدقت 
 فأبقيت(.

إلى أف أقولو  مبلن أف يسرم كبلمي ال إلى ىذا الذم أقولو أيها اإلخوة دفعتني إلى ذلك حرقة 
 ذاف ىؤالء اإلخوة بل إلى قلوبهمن دفعني إلى ذلك ىذا المنعطف الذم نمر بو اافن ىذه 
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العالي التي تتهاكل علينا من لدف رب السموات كاألرض لتوقظنا من سباتن لتعيدنا إلى صراطو 
وب عن االنحراؼ كما أكثره كعن الشركد كما العزيز الحميدن لتوقظنا إلى التوبةن لتجعلنا نؤكب كنت

أدكمون أجل نحن نمر بهذه المحنة كال توقظنا ىذه المحنة إلى التراحم؟! ككاهلل الذم ال إلو إال 
ىو إف أكؿ دكاء كأكؿ كسيلة ناجحة تنجينا من ىذه المحنة كتنهي ىذه العالي التي تتهاكل علينا 

ىو التراحم يسرم بين قلوب عباد اهلل عز كجل. أمر  من لدف رب العالمينن أنجع دكاء لذلك إنما
لم أكن أتوقعون لم أكد أصدؽ أذني عندما قيل لي إف األسعار قد ىب ٍت كإف الغبلء قد بس  
سلطانون ال بالنسبة لؤلمور التي يمكن أف يجرم فيها النقاش بل في كل شيء. أىكذا يكوف 

 كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم. المؤمن؟! أىكذا يكوف التراحم؟! أقوؿ قولي ىذا

 

 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم{ الحجرات ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  َُ}ًإن مى

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
حالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أ

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

فآية في كتاب اهلل سبحانو كتعالى تتضمن قراران قضى بو كحكمان أمر بون ااية قوؿ اهلل سبحانو 
 كتعالىهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخى  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُوىٍيكيٍم( ]الحجرات هلل )ًإن مى

 كالقرار الذم تضمنتو ىذه ااية ىو قولو عز كجلهلل

ةه(. ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  )ًإن مى

 أما الحكم الذم أمر بو بعد ذلك فهو قولوهلل
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 )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(.

لذم أمر بو اهلل كقد شرح كبين لنا كلٌّ من كتاب اهلل عز كجل كسنة رسولو كجوه ىذا اإلصبلح ا
 سبحانو كتعالى. حسبكم من ذلك قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كالعيٍدكىاف( ]المائدة هلل 

 كقولو عز كجلهلل

ٍيًر كىيىٍأميريكفى بً  هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر( ] ؿ عمراف هلل )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى اٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ
َُْ.] 

فيما أكدع في سنتو فحسبكم من ذلك قولوهلل )المسلم أخو المسلم ال يظلمو  rأما بياف المالطفى 
بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه  –كأشار إلى قلبو  –كال يخذلو كال يسلمون التقول ىاىنا 

 سلم حراـ؛ دمو كمالو كعرضو(.المسلمن كل المسلم على الم

المؤمنوف في توادىم كتحابهم كالجسد ) :rكحسبكم من ذلك أيها اإلخوة قوؿ رسوؿ اهلل 
 الواحدن إف اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(.

فذلك ىو قرار اهلل عز كجل الذم قضى بو كىذا ىو الحكم الذم بينو لنا كل من كتاب اهلل عز 
كسنة رسولو. نحن المحملوف مسؤكليات ىذا الحكم الذم أرمنا بو إذ قاؿهلل )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى كجل 

 أىخىوىٍيكيٍم(.

عباد اهللهلل إف عالمنا الذم يحي  بنا كالذم نحن جزء منو يسمى العالم العربي اإلسبلمين كما 
سمي عربيان إال ألف العركبة سيل مي اإلسبلـ. ىو عالم يعتز كال يزاؿ بانتمائو إلى اإلسبلـ قادة 

لى ذلك كشعوبانن ىو عالم ال يزاؿ يعلن أنو ينتمي إلى دين اهلل عز كجلن من لم يكن ينتمي إ
باالعتقاد ينتمي إلى ذلك كيعلنو مراران من الجانب الحضارمن ىو مسلم حضارمن ىذه حقيقة 

نعلمهان كلكن تعالوا نتساءؿ أين ىو التنفيذ للحكم الذم أمر اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل )فىأىٍصًلحيوا 
كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(ن أين ىي مظاىر اإلصبلح التي بينها كتاب اهلل إذ قاؿهلل )

إذ قاؿهلل )المسلم أخو المسلم ال  rكىالتػ ٍقوىل(؟ أين ىي مظاىر اإلصبلح التي بينها المالطفى 
يظلمون ال يخذلون ال يسلمون كل المسلم على المسلم حراـ؛ دمو كمالو كعرضو(. أنظر كتنظركف 
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عز كجل بون كإنو لغطاء شر ؼ بو قراره  فبل نجد إال انالرافان عن تنفيذ ىذا الحكم الذم شرفنا اهلل
ةه(. ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  إذ قاؿهلل )ًإن مى

 أنظر إلى األلقاب كاألسماء الضخمة فأجد فيها ما يثلج الالدر كما يبشرهلل

 منظمة المؤتمر اإلسبلمي التي  ؿ اسمها إلى منظمة التعاكف اإلسبلمين تعاكف! شيء رائع.

جمعن أمر رائع كإنو لجزء ال يتجزأ من الحكم الذم قضى اهلل عز كجل جامعة الدكؿ العربيةن ىي ت
 بو.

 اتحاد البرلمانات العربية اإلسبلمية.

عناكين رائعة مبشرةن كلكني أىب  عن مستول العناكين ألنظر إلى ما دكف العناكين فبل أجد شيئانن 
من أف تكوف مضامين  بل دعوني أكوف أكثر صراحة أجد ما يؤلمن أجد ما يخيب ااماؿن بدالن 

ىذه األلقاب قائمة بالعمل على توحيد األمة أنظر فأجد أنها ممعنة في تفريقهان أتأمل في ىيكلية 
إذ قاؿهلل )كالجسد الواحد إف اشتكى منو عضو تداعى  rالجسد اإلسبلمي كما كصف رسوؿ اهلل 

ف ألقابو الكبرل يمعن لو سائر الجسد بالسهر كالحمى( فأجد أف عالمنا العربي كاإلسبلمي بمختل
بتفكيك أكصاؿ ىذا الجسد كتحويلو إلى قطع متنافرة متنابذة يشمت كل عضو منها باألسى الذم 

 يمارسو العضو ااخرن ىذا ما أجده يا عباد اهللن كإنو لشيء مؤلم كشيء مؤسف.

ـ تبرؽ كإنني فكٍرتي مليان ترل كيف يتم التناقض في عالمو نحن نعلم جميعان أف شعائر اإلسبل
كتلتمع فيون مساجد ىذا العالم ما تزاؿ عامرةن مآذنو ال تزاؿ باسقةن أصوات قر اء كتاب اهلل عز 
كجل ترتفع أصدؤىا إلى عناف السماءن كال يزاؿ اسم اإلسبلـ مترددان ىناؾن حسنانن كيف يكوف 

ٍخبػىري نقيضو؟ كيف!؟ لم أجد جوابان عن ىذا السؤاؿ إال أف ع المنا العربي المظهر ىكذا كالمى
كاإلسبلمي قد استخذل اليـو يا عباد اهلل كأصب  مستسلمان لما يسميو بالوحي الدكلي كالرغبات 
الدكلية أك رغبات الدكؿ العالميةن كلقد قلت لكم باألمس إف ىذه الدكؿ ليست أكثر من أمريكا 

ز بلنسانيتون إف لم كذيولها الخادمة كإسرائيلها المستخدمةن كيفن كيف ىذا! يمكن أنا إنساف أعت
كيف أتالور أف يؤكؿ األمر بعالمنا العربي   –كأنا أعتز بلسبلمي قبل إنسانيتي  –أقل بلسبلمو 

كاإلسبلمي إلى أف يستخذم تحت سلطاف ىذا الذم ذكرتو لكمن ىذا الثبلثين كينسى أمر اهلل 
 كقرارهن ينسى االلتزاـ بينو كبين مواله كخالقو سبحانو كتعالى.
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عباد اهلل أتوجو باسمي كباسمكم إلى ىذا العالم العربي اإلسبلمي المحي  بنا متمثبلن في دعوني يا 
قادتو كال أقوؿ في شعوبون دعوني أتوجو إلى ىذا العالم المتمثل في قادتو الذين يالركف على أف 
لى يعيدكا في عالمنا اإلسبلمي سيرة ملوؾ بني األحمر في األندلس يـو تضامنوا كتعاكنوا كلكن ع

حفر قبر صغيرو صغير دفنوا فيو دكلة إسبلمية كبيرةن كبيرة عاشت ما ال يقل عن سبعة قركفن دفنوىا 
فيو ثم إنهم تحولوا إلى العالم كأصبحوا شذر مذرن أقوؿ إلخواننا ىؤالء الذين يالركف على أف 

اد ىذه السيرة ىنا يعيدكا سيرة ملوؾ بني األحمر في مجتمعاتنا اإلسبلمية ىنا أكالنهلل ال يمكن أف تيع
أبدانن ببلدنا ىذه إنما ىي القلب النابض لئلسبلـن عرؼ ذلك من عرؼ كجهلو من جهلن كلكن 
المهم أنني أتوجو إليهم قائبلنهلل لكم أف توجهوا النقد الذم تشاؤكف إلى جارتكم سورية ىذهن لكم 

يرة اإلسبلمية التي ذلكن بل لعل ىذا ىو الواجب الذم ينبغي أف تنهضوا بو كلكن بدافع من الغ
شرفكم اهلل بهان بدافع من الشعور بالوحدة اإلسبلمية التي متعنا اهلل سبحانو كتعالى بهان ال 

استجابة إليحاء عدكٍّ مشترؾن ال استجابة إليحاء مواقف دكلية كما تقولوفن ال. ابعثوا انتقاداتكم 
يةن ال تستعينوا بمناظير إسرائيلية كلكن من خبلؿ أبالاركم اإلسبلمية أك إف شئتم أبالاركم اإلنسان

مكبرة تلمحوف كتحللوف كاقع بلدنا ىذا من خبلؿ ذلكن ال. ال تنظركا إلى كاقع بدلنا كأمتنا ىذه 
من خبلؿ عينين زرقاكتين ىما قناتاف عيرًفىا بدجلهما كافترائهما ككذبهما كأنا أكؿ من يعلم مىٍنشىؤىما 

المجردن أعينكم اإلنسانيةن بل ينبغي أف أقوؿ لكم بأعينكم كًمٍنًشؤىمان الن ال. انظركا بأعينكم 
اإلسبلمية. لكم أف تنتقدكا كما تشاؤكفن سمعتم كرددتم أف في سوريا قتبلن كثيران يستحر كرددتم ما 
سمعتموهن نعمن كلكن من القاتل كمن المقتوؿن تعالوا فانظركا لتعلموا الجوابن كلست أنا الذم 

لماذا ال ترسلوف كفودان منكم كأكلئك الذين أرسلوا كفودان مشرقين أجيبن لماذا ال تأتوفن 
كقد جاء من أمريكاهلل إني ألخشى على نفسي من  –كمغربينن دخلوا فنظركا ككجدكا كقاؿ قائلهم 

السير في شوارع شيكاغو أكثر بكثير من السير في ىذه الببلد اامنة التي رأيت. تعالوا فانظركا 
عوف ميادين ببلدنا بالمتفجرات الضخمة الثقيلة التي يػيٍقالىدي منها أف تتفجر من ىم أكلئك الذين يزر 

البر ءن تعالوا لتعلموا من الذين يفعلوف  –ال أقوؿ عشرات  –في ميقات معين فتقضي على مئات 
ذلكن من ىو القاتل كمن ىو المقتوؿ. تعالوا فانظركا من ىم الذين يرسلوف باألسلحة الفتاكة 

قاؿ بل بأطناف من المتفجرات تأتي من نوافذ من الشرؽ كمن الغرب كمن الشماؿ المتطورةن بأث
كمن الجنوبن ماذا فعلت سورية حتى تػيٍرسىلى إليها ىذه األثقاؿ بل ىذه األطنافن من القاتل كمن 

 المقتوؿ؟ أجيبوان أجيبوا أيها اإلخوة.
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 وهلل كشيء أخير ينبغي أف أقولوهلل نحن نعترؼ بما كصفنا اهلل عز كجل ب

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًعيفان( ]النساء هلل 

لسنا معالومين في جنبات األرض ىذهن نحن مسلموف كمؤمنوف كلكنا لسنا بمعالومينن قد تند 
منا األخطاء كقد نرتكب المعاصي كقد نركن إلى بعض المنكرات كلكن ىل نرفض ناليحة 

عن المنكر كما أمر اهلل عز كجل إذ قاؿهلل  الناصحينن ىل رفضنا من يأتي ليأمرنا بالمعركؼ كينهانا
)فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(!؟ ال يا أيها اإلخوة. أقوؿ لهؤالء اإلخوة قادة عالمنا العربي كاإلسبلميهلل 
تعالوا فمركنا بالمعركؼ كلسوؼ تجدكف من يستجيبن كأنا فرد ال أتحمل أية مسؤكلية كليست لي 

ىذه األمةن لقد رأيت منكرات فحذرت منها فتحققت االستجابةن أية صفة غير كوني كاحدان من 
بحثت عن معركؼ غائب طلبت أف يتحقع فوجدت االستجابةن كالتقالير ال يزاؿن نحن مقالركف 
)كل بني  دـ خطاء كخير الخطائين التوابوف( كلكن فرؽ بين من يقالر كيعترؼ أنو مقالر كيقوؿ 

رنا كنتسامى فوقو كبين من يقالر كيعد تقاليره عمبلن تعالوا لنتعاكف في سبيل أف نتفادل تقالي
مبركرانن ال. نحن ال يمكن أف نستجيب لمن يطلب منا أف نستبدؿ بآم القر ف غيره. الن يمكن أف 
نستجيب لمن يطلب منا أف نشط  أك أف نقفز فوؽ بعض اايات عندما نتلوا كتاب اهلل على مؤل 

السمع إلى ىذا من أصغى السمع ممن حولنان ىذا  أك في محفلن الن لن يتحقع ذلك كإف أصغى
 ىو كاقعنا.

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف ال يخلي أمتنا من الشرؼ الذم متػ عىهىا بون كأم شرؼ أجل كأعظم من 
ةه( ثم )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(. ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  شرؼ قرار كحكمهلل )ًإن مى

الساعة كبلمنا كيرل قلوبنا كيعلم أسرارنا أقوؿهلل عهده ألزمنا بو أنفسنا  أقوؿ لموالنا الذم يسمع
 تجاىك يا موالنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ أنت كلينا من دكف الناس جميعان 

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(           ]األعراؼ هلل 

ودتنا نرددىا صباح مساءن أقولها يا رب العالمينهلل نحن ملتزموف باألمر الذم كجهتو إلينا ىي أنش
أف نالل  إخواننان سنكوف  مرين بالمعركؼن سنكوف ناىين عن المنكر لكن بدافع من الغيرة على 

أنفسنا كعلى إخواننان بدافع من الحبن ال أف نأمر بالمعركؼ كننهى عن المنكر كنحن نحمل 
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التهديم كمعاكؿ التخريبن بيعة أجددىا باسمي كباسمكم جميعان يا عباد اهلل لموالنا جل معاكؿ 
 جبللون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 

 

 

 

 

 

 اٌؾت فٟ ؽ١بح اإلَٔبْ، كاء ٚكٚاء

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
جبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ل

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا مح
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف الحب في حياة اإلنساف ىي الجرثومة التي تفتك بسعادتو كمقومات عيشو فردان كمجتمعان 
كىو المالل الواقي من تلك اافات كلها أيضانن كىكذا فلف كدكلةن كالحب ىو الدكاء الشافي 

 الحب في حياة اإلنساف داء كدكاء. كلكن متى يكوف الحب داءن كمتى يكوف دكاءن؟

أحسب يا عباد اهلل أف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من األىمية بمكافن فلنستوعب جواب ذلك 
 .rمستخلىالان من كتاب اهلل كمستخلالان من حديث رسوؿ اهلل 
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يكوف الحب في حياة الفرد كالمجتمع كالدكلة داءن فتاكان كجرثومة مهلكة عندما يتوجو اإلنساف 
بالحب لذاتون كمعنى توجو اإلنساف بالحب إلى ذاتو أف يحب في ذاتو أىواءىا كرغائبها كغرائزىا 

تعتز بها الحيوانيةن كأف يحب في ذاتو رغائبها كمبتغياتها كعالبيتها للذات أك للجماعة التي 
كتنتمي إليها. عندما يتوجو اإلنساف بالحب لذاتو من خبلؿ ىذه الرغائب كالشهوات التي ذكرتها 

 لكم يكوف الحب جرثومة فتاكة كيكوف داءن كبيبلنن كيف كلماذا؟

ذلك ألف رغائب الناس مختلفة كألف مالالحها الذاتية اانية متعارضة كربما متناقضةن كألف 
ض كمختلف كمن ثم فبل بد أف تتالادـ الرغبات كالبد أف تتالادـ األىواء غذاءىا العالبي متناق

كالشهوات كالعالبيات كمن ثم فبلبد أف يتحوؿ التالادـ إلى صراع كالبد أف يتحوؿ الالراع إلى 
عداء كخالومات كحركبن كدكنكم فتأملوا في حياة األمم السابقة ىل نيًكبىٍت بالعداكات 

 لهذا النوع من الحب الذم كاف جرثومة فتاكة في حياتها؟ فهذا كالنكبات كالحركب المختلفة إال
 ىو الحب الداءن كىذا ىو الحب الذم يشكل جرثومة في حياة اإلنساف فردان كمجتمعان كدكلة.

كااف ما ىو الحب الدكاء؟ ما ىو الحب الذم يكوف مالبلن كاقيان من عقابيل تلك الجرثومة يا 
 عباد اهلل؟

تتجو يا ابن  دـ بحبك إلى الواحد الفرد الذم ىو أىل لحبكن أف تتجو الحب الدكاء ىو أف 
{ ]االنفطار هلل  لىكى * ًفي أىمٍّ صيورىةو م ا شىاء رىك بىكى  [ٖ-ٕبحبك إلى من }خىلىقىكى فىسىو اؾى فػىعىدى

 الحب الدكاء ىو أف تعرؼ ربوبية موالؾ من خبلؿ معرفة عبوديتك الضارعة إللهك ىذا.

ولوفهلل فما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى أف أنعتع من ذلك الحب الذم ىو كلكن كأنكم تق
داء كبيل كجرثومة فتاكة ألعلو إلى ىذا الالعيد كأتعامل مع ىذا الحب المستعد؟ نعمن إليكم بياف 

 السبيل إلى ذلك في ىذه الكلمات الموجزة التي تليع بهذا الموقف.

و ىذا القفه الجسدم ميرىك به من حقيقتين اثنتين؛ من الركح عباد اهللهلل إف اإلنساف إذا استثنينا من
الهابطة إليو من المؤل األعلىن كمن الغرائز الحيوانية التي ابتلى اهللي عز كجل اإلنسافى بهان كصدؽ 

 اهلل سبحانو كتعالى إذ يقوؿهلل

ٍيًل }زييٍّنى ًللن اًس حيبُّ الش هىوىاًت ًمنى النٍّسىاء كىاٍلبىًنينى كىاٍلقىنىا ًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذ ىىًب كىاٍلًفض ًة كىاٍلخى
 [.ُْاٍلميسىو مىًة كىاألىنٍػعىاـً كىاٍلحىٍرًث{ ] ؿ عمراف هلل 
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 ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها أكالن.

إذان الركح حقيقة مختلفة عن الغرائز الحيوانيةن عن النفس التي تحتضن شهواتها كأىواءىا كما 
الركح ىبطت إليك يا ابن  دـ من المؤل األعلىن الركح منتسبة إلى موالىا كبارئها نشعر جميعانن 

 جل جبللون كصدؽ اهلل القائل للمبلئكةهلل

 [.ِٗ)فىًلذىا سىو يٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو( أم في  دـ )ًمن رُّكًحي فػىقىعيوٍا لىوي سىاًجًدينى( ]الحجر هلل 

تحن إلى العالم العلوم الذم أيٍىًبطىٍت منون تظل  كمن ثم فلف ركحك التي تخفع بين جوانحك تظل
تعاني من الشوؽ إلى إلهها الذم تنتسب إليون تظل تعلن عن حبها إللهها الذم تنتسب إليون لكن 

 لماذا ال نشعر بهذا الحنين؟

ًسرُّ ذلك يا عباد اهلل أف ىياج النفس األمارة بالسوءن أف ىياج الغرائز الحيوانية التي تبحث عن 
تغياتها في كياف اإلنساف تظل تعلن عن رغائبها كتثبت ىذه الرغائب في لوحة الشعور اإلنسانين مب

كإذا رأت حنين الركح إلى العالم العلوم صادرت األىواءي الغريزيةن األىواءي المنحطة صادرت ىذه 
لى األرض كما المشاعر الركحية لحسابها. فأنت تشعر بالحنين ييخىي لي إليك أنو حنين إلى الدكف كإ

فيهان تشعر بالحب ييخىي لي إليك من مالادرة األىواء التي بين جوانحك لالوت الركح ييخىي لي إليك 
أنو حبٌّ لعالبياتكن ألىوائكن لمشاعرؾن نعم. من أجل ىذا فلننا نشعر برغائب الجسد بل 

ل كيف أف العالبية برغائب الغرائز الحيوانية صباح مساء كنرل كيف أنها تدفعنا إلى رغائبها كنر 
الذاتية كالجماعية كىي لوف من ألواف االستكبار تحفز بكل منا إلى تحقيع ما يطلبن صوت الركح 
خىًفيٌّ في ضراـ ىذا الالياح الذم نسمعو للغرائز الحيوانية المختلفة. ىذا ىو السبب في أننا ال 

 نتبين حنين الركح إلى عالمها الذم أيٍىًبطىٍت منو.

بلج الذم بو نقف كجهان لوجوو أماـ الركح كنتبين نشيدىا كنتبين حنينها كنتبين حسنان فما الع
 محبوبها الذم تخفع حبان إليو؟ ما السبيل؟

سبيل ذلك اإلكثار من ذكر  –كأقولو لين لنفسي أكالن كلكل منكم ثانيان  –سبيل ذلك يا عباد اهلل 
عني بالذكر المعنى التقليدم الذم قد يقفز إلى ىذا اإللو الذم من ابتداؤنا كإليو انتهاؤنان كأنا ال أ

أذىانكم كلكني أعني بالذكر ىذا المعنى الذم أقوؿ كالذم أرجو أف يثبت في أذىاف كلٍّ منا ثم 
 أف يستقر في قلبو.



  

 ~781 ~ 
 

أعني بالذكر أف نتبين أف ىاتين العينين المبالرتين إف ىما إال ىدية نزلتا إليك من ىذا اإللو 
 الخالع.

 ىذا السمع الذم تتمتع بو إف ىو إال ىدية ىبطت إليك من لدف موالؾ كخالقك. أف نتبين أف

أف تتبين أف العقل الذم تتمتع بو كالذم جعلو اهلل زينة لوجهك كلتقاسيم كجهك إف ىو إال ىدية 
 أنزلها اهلل سبحانو كتعالى عليك.

تيجة كحاليلة أمطار أف تتبين كأنت تجلس على مائدة الطعاـ أف كل ىذه األلواف إف ىي إال ن
ىبطت كنباتات فيجٍّرىٍت كأنعاـ سخ رىا اهلل لك ضركعان كلحمانن تلك ىدية أخرل من قبل اهلل 

 سبحانو كتعالى لك.

ذكر اهلل أف تنظر إلى الدنيا التي من حولك على اختبلؼ أشكالها كتنوع لوحاتها فتعلم أنها صنعة 
 ما أبدع.ذلك اإللو الحكيمن الحكيم فيما صنع الرحيم في

ذكر اهلل جل جبللو أف تنظر إلى نباتات األرض كاخضرارىا كالرياحين التي ترسل عبقها إلى أنفك 
 أف تعلم أنها ىدية اهلل إلى عينيك كأنفك.

كالوركد فتعلم أنها رسائل حبٍّ من  –كما أكثر تنوعها كما أعجب ألوانها  –أف تتأمل في الزىور 
 .اهلل إليكن أف تتبين ىذا دائمان 

إذا أيٍبتى مساءن إلى فراشك كتمددت تنتظر نعمة الرقاد أف تعلم أف ىذا الرقاد ىدية من  –ذكر اهلل 
 خالقك الذم أبدعك كصورؾ كأكرمك.

أف  –إذا أخذت حظك من الرقاد ك بت إليك الركح كأنت نشي  بعد الكد كالتعب  –ذكر اهلل 
 تعلم أف ىذه اليقظة ىدية من اهلل أرسلت إليك.

أف تعلم أف ىذا الذم نق اؾى اهلل عز كجل منو من الدرف كمن  –إذا دخلت الحماـ  –هلل ذكر ا
 األرجاس إف ىو إال ىدية اهلل لك.

 أف تعلم أف ىذا الماء الطاىر المطهر إف ىو إال ىدية اهلل سبحانو كتعالى لك.

لم أنها رسائل حب ىذا ما أعنيو بالذكر. فلذا عاش أحدنا كىو يرب  ىذه المظاىر بكـر اهلل كيع
كتكريم من اهلل عز كجل لك ما الذم يحالل؟ يخفت صوت الغرائز الحيوانية كيخبو ضراـ 
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الشهوات النفسية كيعلو صوت الركحن يعلو حنين الركح إلى بارئها. ستنالت إلى ركحك فتسمع 
ىواء نشيد الحب لكن لمن نشيد الحب؟ ال  للغرائزن ال للعالبياتن ال للماؿن ال للشهوات كاأل

 كلكنو نشيد الحب لمن فطرؾن لمن أبدعكن لمن كر مك كصدؽ اهلل القائلهلل

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيمٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 .[َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن{ ]اإلسراء هلل 

ىذا ما أعنيو بذكر اهللن ىذا ىو العبلج يا عباد اهلل. كم نحن بحاجة إلى ىذا العبلجن كما أيسر أف 
نستعملون ما أيسر أف نمزؽ الحجاب الكثيف القائم بيننا كبين صوت الركحن ىذه الركح التي 

ربنا عن ىبطت إلينا من المؤل األعلى كذلك عن طريع رب  نعم اهلل بالمنعم. كم ككم يحدثنا 
 [.ٖٕالسمع كاألفئدة كيقوؿهلل }قىًليبلن م ا تىٍشكيريكفى{ ]المؤمنوف هلل 

 لماذا ال نشكرهن بل أقوؿ لماذا ال نتذكر ىذه الحقيقة؟

عباد اهللهلل اإلنساف مفطور على محبة من خلعن اإلنساف مفطور على محبة إلهون ذلك ألف اإلنساف 
ل ىنالك عوامل للحب غير ىذه العوامل مفطور على محبة الجماؿ كاإلحساف كالعظمةن كى

 الثبلثة؟

 من ىو الجميل األكحد الذم ينبغي أف يتعلع القلب بجمالو؟ ىو اهلل.

 من ىو المحسن األكحد الذم ينبغي أف نػىٍعنػىوى إلحسانو؟

 من ىو العظيم األكحد الذم ينبغي أف يفيض القلب منا تعظيمان لو؟ ىذا ىو العبلج.

ن يعرض عن ىذا العبلج في مراحل حياتون كثيركف ىم الذين يعرضوف كإذا رأيتم من الناس م
كيالغوف إلى أصوات الغرائز كالشهوات النفسانية المختلفةن لكن ما أسرع ما ينقضي الشباب كما 
أسرع ما تنقضي الكهولة كما أسرع ما تجد أف ىذا اإلنساف قد دخل في مدارج الشيخوخة عندئذو 

بطبيعة الحاؿ سواء ذكر اهلل أـ لم يذكرهن ينظر ىذا اإلنساف في  تذبل الشهوات كيخبو ضرامها
ىذه الحاؿ إلى كيانو كيالغي السمع فبل يكاد يسمع ما كاف يهتاج بين جوانحو من الرغبة في 

تحقيع الغرائز كالشهوات كالعالبيات كاألىواء كجمع الماؿ من ىنا كىناؾن أين ىذا الالوت الذم  
أين ىذا الهياج الذم كنت أخضع لسلطانو؟ ال شيء ااف.  كنت أسمعو؟ ال يوجد أم صوت.

كيالغي السمع كإذا بالوت الركح قد أصب  جليانن لماذا؟ ألف الضجيج انتهى. يالغي السمع ىذا 
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اإلنساف الذم دخل في مدارج الشيخوخة فيالغي السمع إلى ركحو التي تقوؿهلل أنا إنما أعشع 
ذم سأعود إليون أنا حبيبي ىو اهللن كعندئذو تنظر إلى المآؿن أنا إنما ىبطت من العالم العلوم ال

ىذا اإلنساف الذم دخل في مراحل الشيخوخة كقد  ب إلى اهلل كقد أمسك بالسبحة كأخذ يذكر 
اهلل كأخذ يتوب إلى اهللن لماذا؟ ألف ضراـ الشهوات توقفت كألف األىواء سكتت كمن ثم ظهر 

 صوت الركحن ظهر حنين الركح إلى بارئها.

سأؿ اهلل أف يجعلنا نالغي السمع إلى أركاحنا ىذه قبل أف تحيع بنا الشيخوخةن قبل أف ندخل أ
 في مدارج الشيخوخة.

أسألك اللهم أف تلهمنا ذكرؾن كأسألك اللهم أف تجعلنا ممن يرب  نعمك بذاتك العلية حتى 
 نعشقك.

 احد. منا بأنك أنت الجميل األكحد فما ينبغي أف نعشع إال ىذا الجميل الو 

  منت بأنك المحسن األكحد فما ينبغي أف نحب إال ىذا المحسن األكحد.

  منا أنك أنت العظيم األكحد.

 أسأؿ اهلل أف يرزقني كإياكم نعمة لذة حبون معرفتون الشوؽ إليو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٍجت ػلاٚح اٌش١طبْ ٌإلَٔبْ ٚاٌؼبطُ ِٕٙب

 

 

الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ان أبلغ كال أجلى كال أخطر من قولو عز كجل كىو يخاطب ما قرأت في كتاب اهلل تعالى تحذير 
 عباده قائبلنهلل

نٍػيىا كىالى يػىغير ن كيم بًالل ًو الٍ  ا الن اسي ًإف  كىٍعدى الل ًو حىعٌّ فىبلى تػىغير ن كيمي اٍلحىيىاةي الدُّ غىريكري * ًإف  الش ٍيطىافى )يىا أىيػُّهى
ا يىٍدعيو ًحٍزبىوي لًيىكيونيوا ًمٍن أىٍصحىاًب الس ًعيًر( ]فاطر هلل  لىكيٍم عىديكٌّ فىات ًخذيكهي عىديٌكان   [.ٔ-ًٓإن مى

كلكن البد أف يتساءؿ كل منا يا عباد اهلل فيم جعل الشيطاف من نفسو عدكان لئلنساف؟ لماذا جعل 
الشيطاف من نفسو خالمان لدكدان لئلنساف كما يقوؿ اهلل عز كجل ككما يحذرنا من عقابيل مكره 
كعدكانو؟ لقد أجاب بياف اهلل عز كجل عن ذلكن كلكن قبل أف أذكر لكم جواب اهلل عز كجل 
أجيب عما قد يخطر في الباؿ بالنسبة لكثير من الناسن لعل فيهم من قد يقوؿهلل كأين ىو ىذا 

 الشيطاف؟ كلماذا ال نراه؟ لقد أجاب بياف اهلل عز كجل عن ذلك سلفان كذلك عندما قاؿهلل

 [.ِٕاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيٍم( ]األعراؼ هلل )ًإن وي يػىرى 

 كمتى كانت العين ميزاف لما ىو موجود كمفقود؟

أجل تعالوا إذان نالغي السمع إلى السبب الذم بي نو اهلل عز كجل لعداكة الشيطاف لئلنسافن يقوؿ 
 اهلل سبحانو كتعالىهلل
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لىٍقنىاكيٍم ثيم  صىو   ـى فىسىجىديكٍا ًإال  ًإبًٍليسى لىٍم يىكين مٍّنى )كىلىقىٍد خى ًة اٍسجيديكٍا ادى ٍرنىاكيٍم ثيم  قػيٍلنىا ًلٍلمىآلًئكى
لىقٍ  لىٍقتىًني ًمن ن ارو كىخى ره مٍٍّنوي خى يػٍ تىوي ًمن ًطينو الس اًجًدينى * قىاؿى مىا مىنػىعىكى أىال  تىٍسجيدى ًإٍذ أىمىٍرتيكى قىاؿى أىنىٍا خى

بػ رى ًفيهىا فىاٍخريٍج ًإن كى ًمنى الال اًغرًينى( ]األعراؼ هلل * قىاؿى فى  هىا فىمىا يىكيوفي لىكى أىف تػىتىكى -ُُاٍىًبٍ  ًمنػٍ
ُّ.] 

ذلك ىو السبب الذم دعا إبليس إلى أف يعلن عداكتو لك يا ابن  دـن ألنو رأل أف اهلل عز كجل 
من رحمتو كلعنىتىوي من ألطافو في  طرده من حظيرة رحمتو كمن كاسع فضلو كًمنىًنًو كأعلن طردىهي 

سبيلك أنت ألنو استكبر عليك فلم ينفذ أمره إذ كر مىك كأمر مبلئكتو بالسجود لك في شخه 
 دـ سجود تكريم ال سجود عبادةن فهذا ىو سبب العداكة التي ييًكنػ هىا الشيطاف لهذا المخلوؽن 

 كمن أجل ذلك يقوؿ ربنا محذرانهلل

ا يىٍدعيو ًحٍزبىوي لًيىكيونيوا ًمٍن أىٍصحىاًب الس ًعيًر( ]فاطر هلل )ًإف  الش ٍيطىافى لى  كيٍم عىديكٌّ فىات ًخذيكهي عىديٌكان ًإن مى
ٔ.] 

كلكن فما ىو العاصم يا عباد اهلل من عداكة ىذا المخلوؽ الذم استكبر على اهلل كمن ثم استكبر 
لعاصم الذم يعالمك يا ابن  دـ من عليك يا ابن  دـ؟ اسمعوا بياف البارم عز كجل كحديثو عن ا

عداكة الشيطاف كمكائدهن يقوؿ اهلل عز كجل حكاية لخطابو الذم أجاب بو إبليس إذ أعلن 
 استكباره على اإلنساف ألنو مخلوؽ من نار كاإلنساف مخلوؽ من طينهلل

ا ًصرىاطه عىلىي  ميٍستىًقيمه * ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سي  ٍلطىافه ًإال  مىًن اتػ بػىعىكى ًمنى اٍلغىاًكينى( )قىاؿى ىىذى
 [.ِْ-ُْ]الحجر هلل 

 متى قاؿ اهلل عز كجل إلبليس ىذا؟

عندما توع دىؾى يا ابن  دـ أال يألو جهدان في أف يزجك في أسباب الشقاكة كالطغيافن عندما  ؿ 
ن قبل اهلل عز كجل على نفسو أال يألو جهدان في أف يجعلك شريكان معو في اللعن الذم حاؽ بو م

 كذلك عندما قاؿهلل

يٍػتىًني ألىقٍػعيدىف  لىهيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمى * ثيم  اتًيػىنػ هيم مٍّن بػىٍيًن أىٍيًديًهٍم كىًمنٍ  ا أىٍغوى ٍلًفًهٍم كىعىٍن  )قىاؿى فىًبمى خى
انًًهٍم كىعىن شىمىآئًًلًهٍم كىالى تىًجدي أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى( ]األعر   [.ُٕ-ُٔاؼ هلل أىٍيمى

 عندئذو أجابو بياف اهلل قائبلنهلل
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ا ًصرىاطه عىلىي  ميٍستىًقيمه * ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ًإال  مىًن اتػ بػىعىكى ًمنى اٍلغىا ًكينى( )قىاؿى ىىذى
 [.ِْ-ُْ]الحجر هلل 

باده هللن كلهم بما فيهم كلكن ىذا الكبلـ يضعنا أك يزجنا أما إشكاؿ خبلصتو أف الناس كلهم ع
الفجرة كالطغاة كالمارقوف كالمؤمنوف كالملحدكفن كلهم مالطبغوف بالبغة العبودية هللن أيقنوا 

بذلك أك جحدكان فهل ىذا يعني أف كل الناس إذان ميحىال نوف ضد عداكة الشيطاف؟ ىل معنى ذلك 
يس ىذا معنى كبلـ اهلل عز كجلن إف أف الشيطاف لن يستطيع أف يناؿ منهم مناالن؟ ال يا عباد اهللن ل

معنى قولوهلل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه( أم إف كل من تحقع بمعنى العبودية لي كدخل 
مدخل ىذه العبودية باختياره كطوعو متحققان بهذا الوصف الذم أقمتو فيو )لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم 

فريقاف؛ فريع أعرض عن كاقع عبوديتو هلل عز كجل كذىل عنها كما  سيٍلطىافه(. إذان ىنالك في الناس
ذىل الشيطاف كعاش متجاىبلن مستكبران عليهان ليس الحديث عن ىؤالء في ىذا الذم يقولو اهلل 
عز كجل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه(ن كإنما الحديث عن الفريع الثاني كىم أكلئك الذين 

بوديتهم هلل موضع التنفيذن عرفوا ىوياتهم مملوكين عبيدان هلل سبحانو كتعالى كدانوا من ثم كضعوا ع
هلل عز كجل بذؿ العبودية لون ىؤالء ىم الذين يقوؿ اهلل عز كجل عنهمهلل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى 

ن نعلم أف الناس  عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه(ن كيف؟ أفيكونوف معالومين من الذنوب؟! ال يا عباد اهللن نح
كلهم كانوا كال يزالوف خطائينن حاشى الرسل كاألنبياءن إذان ما معنى قولوهلل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى 
عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه(؟ معنى ىذا أف كل من داف بالعبودية هلل كعلم أنو مخلوؽ هلل عز كجل الواحد 

يقاتها الذم لن يتقدـ كلن يتأخرن كل من القهارن كعلم أف لو كقفة بين يدم اهلل عز كجل لها م
علم ىذه الحقيقة كاصطبغ بهان مهما ارتكب من المعاصي البد أف يقوده شعوره بذؿ العبودية هلل 
إلى التوبةن إلى اإلنابةن إلى الندـ بين يدم اهلل عز كجل كعندئذو يلقى إلهان توابان رحيمانن كصدؽ اهلل 

 القائلهلل

 [.ُّٓبى ًإال  الٌلوي( ] ؿ عمراف هلل )كىمىن يػىٍغًفري الذُّنيو 

كأضعكم أماـ صورة ىذا العبد الذم داف بمعنى العبودية هلل ككضع عبوديتو هلل موضع التنفيذن قد 
تزؿ بو القدـن قد تهتاج بو رعوناتون أىواؤه فيرتكب محظوران نهى اهلل عز كجل عنو لكنو ما إف 

اعر عبوديتو هلل فيعض على أكف الندـ كيقوده يتجاكز ىذا المنكر الذم اقترفو حتى تستيقظ مش
الندـ خجبلن إلى باب اهلل عز كجل يعلن التوبة كعندئذو يتوب اهلل عز كجل عليون يمشي أيامان أك 
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ساعاتو ربما كتزؿ بو القدـ مرة أخرل كتهتاج بو النفس األمارة بالسوء كيمكر بو الشيطاف كيدعوه 
إف عبوديتو هلل تقوده بعد ذلك مرة ثانية إلى اإلنابة كالتوبة كلن  كيغريو فيقع الثانية في المعاليةن ثم

ماداـ أنو قد كضعها موضع  –يجد إال ربان غفوران رحيمانن كمهما عالى اهلل عز كجل فلف عبوديتو 
البد أف تقوده إلى محراب التوبة كاإلنابة هلل عز كجلن كمن ثم فلف الشيطاف  –التنفيذ كداف لها 
األكلى إذ زج و في المعالية كاستطاع أف يكيد لو كلكن الفرحة ما تلبث أف  يفرح في الساعة

تتحوؿ إلى أسى كخيبة أمل إذ يجد أف ىذا العاصي قد تاب إلى اهلل كأف اهلل عز كجل قد تاب 
ىذه الحقيقة كيف يالورىا لنا بياف اهلل في ىذا الحديث القدسي  –يا عباد اهلل  –عليو. كاسمعوا 
 المتفع عليوهلل

نموذج لمئات المبليين من  –عن ربو قائبلنهلل يقوؿ اهلل تعالىهلل أذنب عبده ذنبان  rيركم رسوؿ اهلل 
فقاؿ أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهللهلل علم عبدم أف لو ربان يغفر الذنب  –أمثالو 

فاغفر لي ذنبين  كيأخذ بو فقد غفرت لعبدمن ثم أذنب ذنبان ثانيان فقاؿهلل أم رب لقد أذنبت ذنبان 
قاؿ اهلل عز كجلهلل علم عبدم أف لو ربان يغفر الذنب كيأخذ بو فقد غفرت لعبدمن ثم إنو يذنب 

ذنبان ثالثان فيقوؿهلل أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهلل عز كجلهلل علم عبدم أف لو ربان 
 يغفر الذنب كيأخذ بو فليفعل عبدم ما يشاء فقد غفرت لو.

عن ربون فيقوؿ قائل منكم إذان  rتتالوركا معنى خاطئان لهذا الكبلـ الذم يركيو رسوؿ اهلل  إياكم أف
فلنفعل ما شئنا من المعاصي فلقد أعلن اهلل عز كجل لنا التوبة سلفانن ال ليس ىذا معنى كبلـ اهللن 

دامة كلكن معنى ىذا الكبلـ أف ىذا العبد إذا كاف شأنو ىكذا كلما ارتكب معالية ساقتو الن
الحقيقية إلى التوبة كاإلنابة إلى اهلل فلسوؼ يجد ربان تائبان تائبان مهما عالى اهلل عز كجل لكن 
بشرط أف تكوف إنابتو إلى اهلل إنابة صادقة كأف يعـز على أال يعودن كلكن مهما أطغاه الشيطاف 

 .كمهما كاد لو كمهما نج  في الكيد فلف التوبة تمحو السيئات كلها يا عباد اهلل

ىذا ىو العبلج يا عباد اهللن عبلجنا الذم ينبغي أف نتخذه ضد مكائد الشيطافن عبلجنا الذم 
ينبغي أف نستعملو أماـ ىذا التحذير الذم يحذرنا بو بياف اهلل عز كجل أف نغذم مشاعر عبوديتنا 

لطرد اهلل  هلل كأال نستكبر على اهلل عز كجل كي ال نقع في الداء الذم أىلك الشيطاف ككاف سببان 
 سبحانو كتعالى لو من رحمتو كفضلو.
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إننا ينبغي أف نعلم أف اهلل سبحانو كتعالى قد سبقت رحمتو غضبو كأف اإلنساف ليس بينو كبين أف 
يلقى ربان كريمان غفوران رحيمان إال أف يكوف صادؽ االلتجاء إلى اهللن ليس بينو كبين ىذه السعادة إال 

ذا الحديث الالحي  الذم يركيو مسلم في صحيحو من حديث عمر ىذه الخطوةن كانظركا إلى ى
في أعقاب حرب كانت  –بن الخطاب رضي اهلل عنو قاؿهلل بينا نحن عند رسوؿ اهلل إذ أيًتيى بأسرل 

كنظرنا فوجدنا امرأة تركض في ىلع بين األسرل تبحث عن شيءن ثم إنها كقعت على  – نذاؾ 
أتركف إلى ىذه المرأة  :rت ترضعون قاؿ لنا رسوؿ اهلل طفل صغير أخذتو كألالقتو بالدرىا كأخذ

أملقية كليدىا في النار؟ قلنا ال كاهلل يا رسوؿ اهللن قاؿهلل لىٌلو أشد رحمة بعباده من ىذه بوليدىا. 
 نعم لىل و أشد رحمة بعباده من ىذه بوليدىا.

 كصلتك باهلل كهذا كلكن ما المعنى العميع لهذا الكبلـ؟ أم كن يا ابن  دـ في عبلقتك مع اهلل
الطفل في عبلقتو بأمو تجد ربان رحيمان غفوران كريمان يالف  عنك كيغفر الذنوب كلهان أم أف الطفل 
مهما كاف يتالف بالشقوة أشكاالن كأنواعانن مهما رأيتو يكسر كيخرب كيفعلن ماذا يكوف شأنو إذا 

رأسان إلى أحضاف أمون يلجئ إليها طاؼ بو خطر؟ ماذا يكوف من شأنو إذا أقبلت إليو مخافة؟ يلجأ 
 كيتشب ثي بها.

كن في كاقعك كهذا الطفلن عندما ترتكب المعاصي كتشعر بثقلها على كاىلك كأنت تمضي إلى 
دياف السموات كاألرض كن كهذا الطفل في التجائك إلى اهلل كما يلتجئ ىو إلى أمون كن كهذا 

الائب الدنيوية أك األخركية المختلفةن كن كهذا الطفل عندما تطوؼ بك األخطارن االبتبلءاتن الم
الطفل إذ يلتجئ في مثل ىذه الحاؿ إلى أمو تلتجئ إلى ربكن تالل  ما بينك كبينون إذان ستجد ربان 

 غفوران رحيمان كريمان.

لكن أرأيت إلى من يستكبر على اهلل في الرخاءن في الشدةن عند االبتبلءاتن عند المحنن عند 
 على اهللن أرأيتم طفبلن صغيران ىكذا يكوف شأنو. المن  كال يتعرؼ

 عباد اهللهلل ىذا ىو الداء كذلك ىو التحذير كىذا ىو العبلج الذم يضعو أمامنا بياف اهلل عز كجل.

كااف تعالوا نقف أماـ ىذه الالورة من العتاب الرقيع المذيب إلنسانية اإلنساف عندما تكوف يقظة 
فت في يـو من األياـ كأنا أتلوا كتاب اهلل عنده إال كأعدتو مثنى ظاىرةن عتاب رقيع ربانين ما كق

 كثبلث كرباع كأنا أشعر باأللم الشديد كالحياء الكبير من اهللن اسمعوا قولوهلل
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ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى
 [.َٓكىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

أتأملتم في ىذا العتاب؟ أنا طردت إبليس في سبيلكم عندما كىر ٍمتيكيمن لعنتو من أجلكمن كااف 
ـي لكم كتتخذكف من ىذا العدك الذم طردتو في سبيلكم تعرضوف عني كأنا الرب الرحيم المكرٍّ 

 تتخذكنو كليان من دكني! 

 )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن(

كليان من دكنك ق ن أقوؿ باسمي كباسمكمهلل ال يا موالنان ال يا رب العالمين ما اتخذنا الشيطاف 
أنت كلينا في الدنيا كااخرةن أنت كلينان لكنو الضعف الذم ابتليتنا بو يجعلنا نقع في مكائد 
 الشيطاف كالنفس كالهول كلكنا ال نلبث أف نتوب كأف نؤكب إليك يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ.

 ربنا القائلهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّ   [.ِٕٓليمى

كىا نحن مؤمنوف بكن أخرجنا من ظلمات نفوسنان أخرجنا اللهم من ظلمات أىوائنان أكرمنا بنور 
 المعرفةن بنور الهداية كالعرفاف.

اللهم ثبتنا على ىذه الحقيقة التي ندين لك بها في دنيانا إذا  ؿ الناس إليك كإذا كقفوا بين 
 قوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.يديكن أ
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 طفبد اٌؾظ اٌّجوٚه ٚأصوٖ فٟ ؽً ِشىالد األِخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

سك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
يها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أ

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ن بل إنها لمشكبلت العالم اإلسبلمي األجمعن كإننا  إف مشاكلنا متفاقمة متزايدة كما تركف اليـو
 بدقة إذ قاؿهلل rلننظر فنجد أنفسنا في اليـو الذم كصفو رسوؿ اهلل 

تداعى األكلة إلى قالعتها قالواهلل أمن قلة نحن يا كما   –أم الدكؿ  –)ستداعى عليكم األمم 
 رسوؿ اهلل يومئذ؟ قاؿهلل بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيل(.

كالشك أف المشكبلت أيان كاف نوعها يجب أف تيعالىجن كإف من بين العبلج الوسائل المادية 
هما كثرت كتوافرت لن تغني المعركفةن كلكن فلنعلم جميعان يا عباد اهلل أف ىذه الوسائل المادية م

المسلمين شيئان عن العبلج األكؿ األكحد أال كىو عبلج االلتجاء إلى اهلل كالفرار إلى اهلل سبحانو 
كتعالى. كلحسن الحظ ننظر فنجد أف موسم االلتجاء إلى اهلل كموسم التضرع على بابو ىا ىو ذا 

ن نعيش في قدس ية ىذه األشهر التي نو ه بفضلها بياف قد عادن فنحن اليـو نعيش في األشهر الحـر
اهلل عز كجلن كىا ىو ذا موسم الحج إلى بيت اهلل الحراـ قد عاد ك بن إذان فلف األبواب اليـو 

للتخله من المشكبلت التي رانت علينا بل التي  –بل أكبر عبلج  –مفتحة أماـ أكؿ عبلج 
 تطوؼ بالعالم اإلسبلمي أجمع.

أيذىكٍّر بأنو ليس كل من توج و حاجان إلى بيت اهلل الحراـ أتي  لو أف يعالج كلكن ينبغي أف أنبو كأف 
نفسو أك يعالج أمتو بهذا العبلجن عبلج التضرع كااللتجاء كالفرار إلى اهلل عز كجل. ليست العبرة 
يا عباد اهلل بالحج المبركر أف يرتدم أحدنا ثياب اإلحراـ كأف يقوؿ بلسانو لبيك كلبيكن كليس 
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برة بالحج المبركر أف يندمج مع الناس الطائفين حوؿ بيت اهلل الحراـ فيطوؼ كما يطوفوف الع
كيتحرؾ كما يتحركوف. كم من أناس يتوجهوف في ىذه األياـ حجاجان في الظاىر إلى بيت اهلل 

الحراـ كلكن المقالد الذم استقر في قلوبهم كجنبات نفوسهم أبعد ما يكوف عن معنى االلتجاء 
 بل عن معنى العبادة كالعبودية هلل. فيهم من قد استبد بهم الشوؽ إلى لقاء رفقةن إلى لقاء إلى اهلل

أقارب كأرحاـ بر حى بهم الشوؽ إلى لقائهمن يذىبوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ من أجل ىذا 
 الغرض.

 .فيهم الذين كجدكا أف ىذه الرحلة تعود لهم برب  مالي كبيرن يذىبوف بقالد التجارة

فيهم أناس علموا أف منهاج رحلتهم ستضمن سهرات كمتع كليالي أنس كسمر كطربن تشدىم 
 الرغبة إلى الحج ابتغاء ىذا.

أفييعد ىؤالء في ميزاف اهلل عز كجل حجاجا؟ أفيتأتى ألحدىم أف يلتجئ إلى اهلل كقد أعرض عن 
 تى منو ذلك.الدنيا كنسيها كأقبل يتذكر عرصات القيامة؟ ال أيها اإلخوةن لن يتأ

فيهم من توجو حاجان إلى بيت اهلل الحراـ لكنو سلك إلى ذلك سبيبلن غير شرعين دفع الماؿ 
 الكثير أك القليل رشوة من أجل تأشيرة الدخوؿن اشتراىا بسعر السوؽ السوداء.

فيهم الناس الذين غطوا أنفسهم بمهنن ذىبوا باسم ىذه المهن إذ لم يتأت لهم أف يذىبوا إال عن 
ريع ىذه النافذة كما ىم من ىذه المهن بشيء كال شأف لهم بها ق ن كإنكم لتعلموف ىذان كاهلل ط

 عز كجل طيب ال يقبل إال طيبان.

فيهم أناس ركبتهم الديوف كتوجهوا حاجين إلى بيت اهلل الحراـ دكف أف يستأذنوا أصحاب ىذه 
يجوز أف يتحرؾ من األرض التي  الديوف كقد علم كل دارس لشريعة اهلل جل جبللو أف المدين ال
 فيها دائنوف إال بعد أف يوفي لهم حقوقهم أك أف يستأذنهم.

ىؤالء ىم حجاج في الظاىر كيكثركف سواد الحجيجن كلكن فلتعلموا أف حل المشكلة ليس بيد 
 ىؤالء أبدانن يعودكف كما ذىبوان بل لعلهم يعودكف بأكزار لم يكونوا يتحملونها عندما ذىبوا.

إنما الحاج ىو ذاؾ الذم نظر إلى قلبو فطهره من سائر الغايات كاألىداؼ الدنيوية كمؤله 
باإلخبلص لوجو اهلل عز كجلن نظر إلى الطريع الذم شرعو اهلل عز كجل للحج فسلك ىذا الطريع 
 كلم يحد عن ىذا الطريع المشركع يمنة كال يسرةن الحظ سيل مى األكلويات في الشريعة اإلسبلميةن
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علم أنو قد حج قبل اليـو مثنى كثبلث كرباع كعلم أنو إف توجو اليـو حاجان إلى بيت اهلل الحراـ 
فلسوؼ تيغلىع أبواب مالال  للناسن لعباد اهلل عز كجل بسبب غيابو كال بديل عنو يقـو مقامون 

لطاىر المنقى أدرؾ ىذا فقي د نفسو بضواب  الشرع كاتجو حاجان إلى بيت اهلل الحراـ بهذا الدافع ا
عن الشوائب كاألدرافن ىؤالء ىم الذين نرجو أف تيحىل مشكبلت العالم اإلسبلمي عندما ياللوف 
إلى بيت اهلل الحراـن عندما يقفوف في يـو عرفة في ذلك اليـو المالغر عن اليـو الذم يقـو فيو 

الم اإلسبلمي الناس لرب العالمينن ىؤالء ىم الذين ييرجىى أف تكوف مفاتي  حل مشكبلت الع
 بأيديهم.

أقوؿ لهذا الذم ينضب  بسلوكو كقالده إذ يتجو حاجان إلى بيت اهلل الحراـهلل يا أخي إذا رأيت 
نفسك قد كصلت إلى بيت اهلل الحراـ كاكتحلت عيناؾ بمر ه كرأيت نفسك تطوؼ ببيت اهلل مع 

في عنقكن تالور أنك  الطائفين فتالور أنك إنما تطوؼ حوؿ القيم التي كضعها اهلل عز كجل أمانةن 
تطوؼ حوؿ ذؿ العبودية هلل متجهان بهذا الذؿ إلى قيـو السموات كاألرض. تذكر كأنت تطوؼ 

كىو يطوؼ طوافك ىذاهلل )لبيك اللهم حقان كصدقانن لبيك  rحوؿ ىذه األحجار قوؿ المالطفى 
 اللهم تعبدان كرقا(.

الذم أمرتني بذلك. فلذا أتي  لك أف أطوؼ ألنك أمرتني بذلكن أدكر حوؿ ىذه البني ة ألنك أنت 
تلالع صدرؾ بالملتـز كبسطت يديك يمينان كشماالن على الملتـز فتالور أنك تسأؿ اهلل عز كجل 

أف يأخذؾ من نفسك إليون تالور أنك تسأؿ اهلل سبحانو كتعالى بذلك عبوديتك لو كبعظيم 
فضلو ككرمو كجوده كادع اهلل افتقارؾ إليو أنك تترامى في ساحة رحمتو كأنك تلالع نفسك بوابل 

بكل ما يتحرؾ بو لسانك لنفسكن لذكيكن إلخوانك في اإلنسانيةن إلخوانك في العالم 
اإلسبلمين كاسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لهم الحل السريع لمشكبلتهم كالكـر الواسع الذم يتجلى 

ا كالمركة كأخذت في مثل ىذه األياـ عليهم برحماتو. فلذا توجهت بعد ذلك إلى رابيتي الالف
تسعى مع الساعين بينهما فتالور كأنت تسعى بين ىاتين الرابيتين أنك تقوؿ لموالؾ عز كجل ما 

 قالو كليمو من قبلهلل

 [.ْٖ)كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

تذكر كأنت تسعى سعيك ىذا كتالور أنك تقوؿ لموالؾ ىا أنا قد جئت من دكيرة أىلي )كىعىًجٍلتي 
لىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى(ن فلذا كصلت إلى رابية المركة فقف ىناؾ كاعلم أف شآبيب الرحمة اإللهية إً 
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تنهمر ىناؾ كال تنقطع ارفع يديكن ابس  كفيك إلى سماء الرحمة اإللهيةن ادع اهلل كاجعل من 
 عز عبوديتك قربى بين يدم دعائكن ال تجعل من أعمالك المختلفة شفيعان بل اجعل عبوديتك هلل
كجل ىي الشفيع بين يدم دعائكن ادع اهلل لنفسك كلذكيك كإلخوانك في اإلنسانية كفي 

 اإلسبلـن ادع اهلل للعالم اإلسبلمي.

كإذا جاء ذلك اليـو المالغر من أياـ القيامةن تلك األياـ التي يعدنا بل يتوعد في كثير من األحياف 
ذرا عرفة كانس الدنيا كلها يا أيخٌين انس بها ربنا عز كجل ككقفت مع عباد اهلل عز كجل في 

عبلقتك باألرض الفانيةن انس عبلقتك بكل شيء في ىذه الدنيا كتذكر رحلتك إلى اهللن تذكر 
كقفتك التي ال ريب فيها بين يدم اهلل سبحانو كتعالى. في تلك الساعة تالور أنك تقف بين يدم 

ر أف الجنة أمامك كأف عذاب اهلل كسعيره أيضان اهلل للحسابن كإنها لوقفة قادمة ال ريب فيهان تالو 
أمامك كال تدرم إلى أم الماليرين ستنتهين كيف يكوف حالك  نذاؾ؟ تالور أنك في تلك 

الساعةن ناًج اهللن قل لوهلل أم رب لقد سترتني في دنياني فأسبغ كأدـ علي سترؾ إذ يقـو الناس 
قبلن باألكزارن أكزار أنت تعلمها كلكن لرب العالمينن سترتني كلم تفضحني ىا أنا قد جئتك مث

عبادؾ ال يعلمونهان أنت الستيرن أسألك اللهم كما أسبغت سترؾ علي في دنياني أف تسترني يـو 
يقـو الناس لرب العالمينن يـو أقف ىذه الوقفة بين يديكن أسألك اللهم بذؿ عبوديتي لك 

ئهين في جنبات األرضن ألهمهم أف كبرحمتك التي كسعت كل شيء أف ترحم عبادؾ البائسين التا
يعودكا إلى رشدىمن ألهمهم أف يعودكا إلى صراطك القويم كما أعدت أكلئك الناس الشاردين عن 
صراطك إذ بعثت إليهم خاتم النبيين كالمرسلين فجعلت منهم أمة كاحدة ىبل جعلت من عبادؾ 

 اليـو أمة كاحدة كما كانوا باألمس.

كمسجدهن فلذا  rكإف اهلل عز كجل سيكرمك كالشك بعد ىذا أك قبل ىذا بزيارة رسوؿ اهلل 
تغسلت كتطيبت كدخلت مسجد رسوؿ اهلل كركعت الركعتين تالور أنك في ضيافة رسوؿ اهلل 

 حقانن كاعلم أف رسوؿ اهلل حي ال ريب فيو كالشكن يا عجبان لمن يقرأ قوؿ اهلل تعالىهلل

 [.ُٗٔال ًذينى قيًتليوٍا ًفي سىًبيًل الٌلًو أىٍموىاتان بىٍل أىٍحيىاء ًعندى رىبًٍّهٍم يػيٍرزىقيوفى( ] ؿ عمراف هلل )كىالى تىٍحسىبىن  

يؤمن بحياة الشهداء أشكاالن كألوانان كيضن بهذه الالفة لرسوؿ اهلل كىو سيد الشهداء. يا عجبان 
كإنها لحياة أشد كأبلغ كأكثر فاعلية من لمن يضن بالحياة الحقيقية التي يتمتع بها رسوؿ اهلل اليـو 

 حياتنا نحن.
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سلٍٍّم على رسوؿ اهلل كقل لو أشهد يا رسوؿ اهلل أنك قد بلغت الرسالة كنالحت األمة فجزاؾ اهلل 
عن أمتك خير ما جيًزمى نبي عن أمتون ىا أنا قد ىيًديت كلوال فضلك لما اىتديتن لوال الرسالة 

ن ثم اشك إلى رسوؿ اهللن اشك  التي بلغتها اافاؽ لكنت أتطوح في ظلمات الضبلؿ كالتيو اليـو
حالك كحاؿ أمتون قل لوهلل يا رسوؿ اهلل كم بكيت كأنت تناجي ربك قائبلن  rإلى رسولك المجتبى 

أمتي أمتي حتى جاءؾ الوحي عن طريع جبريل يقوؿهلل يقوؿ لك اهلل لن نسوءؾ في أمتكن قل لوهلل 
ت ألوانان ىا ىي ذم أمتك قد حل بها ما قد كعدتن ما قد ىا ىي ذم أمتك تعاني من المشكبل

ذكرتن ىا ىي ذم دكؿ البغي تطوؼ حولها كما تطوؼ األكلة على قالعتهم كعلى مائدة طعامهم 
فهبل ناجيت ربك اليـو كما ناجيتو باألمس أمتي أمتين ىبل أقبلت إلى اهلل كتضرعت كما كنت 

اهلل عز كجل من براثن ىؤالء الطغاةن يا رسوؿ اهلل إف تتضرع حبان ألمتك كشفقة ألمتك أف ينقذىا 
أعداء دينك كأعداء موالؾ كخالقك كأعداءؾ يا رسوؿ اهلل قد تحكموا برقاب المسلمين اليـو كىا 
ىي ذم األنياب منهم تبضع كتمزؽ كحدة المسلمينن ىا ىي ذم المخالب منهم تقطع أكصاؿ 

م في سبيل ذلكن قلهلل يا رسوؿ اهلل لن أتحوؿ من المسلمينن كىاىم أكلئك يستقدموف جنودان له
موقفي ضيفان لديك كأنا ضيفك كأنت الكريم حتى تقبل إلى ربك فتسألو أف ينقذ عباده المسلمين 

 مما أصابهمن أف تنقذ عبادؾ المسلمين من الضيم الذم طاؼ بهم.

طهر قلبك من النيات ىذا ىو الحج المبركرن إذا أتي  لك كأنت تتجو إلى بيت اهلل الحراـ أف تت
كالشوائب السيئة كإذا أتي  لك أف تسلك الطريع المشركع المنضب  بأكامر اهلل كإذا أتي  لك أف 
تذىب ملتجئان إلى اهلل كأف تعود متجلببان بذؿ العبودية هلل فاىنأ بحج مبركر كمقبوؿ تعود منو إلى 

حائفك. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف بيتك ككأنك خيًلٍقتى اليـو ليس عليك من كزر تىٍسوىدُّ بو ص
يجعلنا من عباده المخلالينن كأسألو عز كجل أف يجعلنا من الملتزمين بأكامره كالمنتهين عن 

 نواىيون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ٚاؽَوربٖ ػٍٝ ِٓ أػبع ٘نٖ األ٠بَ ِٚب ثمٟ ِٕٙب ثبٌفَبك ٚاإلفَبك

 

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

عالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى ال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كتاب اهلل عز كجل في أكثر من   إف شهر ذا الحجة ىذا كاحد من األشهر الحـر التي نوه بو
 موضعن كأعلن أنو معلمة بين أشهر العاـ لؤلمن كالسلم كالتراحم فقاؿ عز من قائلهلل

هىا أىٍربػىعىةه  )ًإف  ًعد ةى الشُّهيوًر ًعندى الٌلًو اثٍػنىا عىشىرى شىٍهران ًفي ًكتىاًب الٌلًو يػىٍوـى خىلىعى الس مىاكىات كىاألىٍرضى ًمنػٍ
ـه ذىًلكى  يني اٍلقىيٍّمي فىبلى تىٍظًلميوٍا ًفيًهن  أىنفيسىكيٍم( ]التوبة هلل حيري  [.ّٔالدٍّ

جعل البياف اإللهي أفراد المجتمع اإلنساني بمثابة النفس الواحدة كحذر كبالغ في التحذير من أف 
 يتظالم أصحاب النفس الواحدة السيما في ىذه األشهر الحـر ذاتهان كقاؿ جل جبللوهلل

( ]البقرة هلل )يىٍسأىليونىكى  ًبيره  [.ُِٕعىًن الش ٍهًر اٍلحىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كى

ن كيحذر اهلل سبحانو كتعالى الذين يتىحىد كف  أم يتضاعف كزر القتل ككزر الظلم في األشهر الحـر
 مزية ىذه األشهر فيمعنوف بالظلم ألنفسهم كالقتل كاإلفساد كنحو ذلك.

مر بها يا عباد اهلل من ىذا الشهر الحراـ ىي تلك األياـ كالليالي التي أقسم بها كإف األياـ التي ن
 اهلل عز كجل في محكم تبيانو عندما قاؿهلل

ٍتًر * كىالل ٍيًل ًإذىا يىٍسًر * ىىٍل ًفي ذىًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو(  )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍشرو * كىالش ٍفًع كىاٍلوى
 [.ٓ-ُ]الفجر هلل 
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ن كقد  إنها األياـ كالليالي األكلى من شهر ذم الحجة التي نمر بهان كىي جزء من األشهر الحـر
 إلى ذلك عندما قاؿهلل rبالغ البياف اإللهي في خالوصية ىذه األياـ كالليالي كنبو المالطفى 

 )ما من أياـ العمل الالال  فيهن أحب إلى اهلل منو في ىذه األياـ(.

خطورة العمل الطال  إذ  rلالال  في ىذه األياـ كقد بي نى لنا المالطفى ككما أكض  أىمية العمل ا
 يتحدل بو العبد مواله كخالقو فيحشو ىذه األياـ كالليالي القدسية بسخ  اهلل سبحانو كتعالى.

أال كتعلموا يا عباد اهلل أف ىذه الساعات الوضيئة التي نستقبلها بين يدم يـو عرفة كيـو عيد 
ساعات الوضيئة ىي براعة استهبلؿ بين يدم الرحمة اإللهية العظمى التي ييذىك رينىا األضحىن ىذه ال

بها اهلل عز كجل من خبلؿ أمره لنا بالتراحمن أال تعلموا قدسية ىذه الساعات التي نستقبلها ااف 
ؿ كالتي تمتد إلى يـو عرفة ثم إنها تمتد إلى صباح عيد األضحى؟ إنها كما قلت لكم براعة استهبل
تيذىكٍّرينىا بواجب التراحم من خبلؿ الرحمة التي يغدقها اهلل سبحانو كتعالى على عباده في ىذه 
األياـن إنها مناسبات ثبلث متداخلة كلها يهيب بالمسلمين أف يعودكا إلى اهلل فيتوبوا إليو 
ثبلث كيالطلحوا معو كأف يعلنوا دخلوىم في السلم كافة كما أمر عز كجل. ىذه المناسبات ال

 أف نقبل إلى اهلل كأف نالحو من ذنوبنا كأخطاءنا كانحرافاتنا. –أيها اإلخوة  –تهيب بنا 

عباد اهللهلل إف من عرؼ اهلل أحبون كمن أحب اهلل أحب عبادهن ىذه حقيقة ال مرية فيهان ككيف ال 
 قاؿهلليحب من عرؼ اهلل كأحبون كيف ال يحب عباده الذين أعلن اهلل عز كجل عن تكريمو لهم إذ 

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيمٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن( ]اإلسراء هلل 

كمن  –ا فضل كبير منو كىذ –كإني أقوؿ لكم بحعهلل لقد عرفني البارم سبحانو كتعالى على ذاتو 
ثم فقد غرس في قلبي قدران كبيران من حبو فكيف ال أحب عباده؟! كيف ال أحب عباده الذين  

 كرمهم كقد غرس اهلل عز كجل في قلبي حبو؟!

تعالوا نجدد معرفتنا لهذا اإللون إف لم نكن قد عرفناه بعدن تعالوا نغرس في أفئدتنا حبون كىل 
؟! تعالوا يا عباد اهلل نغرس في أفئدتنا الفرع الذم البد أف يتفرع من الفؤاد إال كعاء لحب اهلل

أصل محبة العبد للرب عز كجلن محبة اإلنساف لعباد اهلل سبحانو كتعالى. كيف نعبر عن حبنا 
 لعباد اهلل الذين أكرمهم اهلل سبحانو كتعالى كما قلت لكم؟



  

 ~796 ~ 
 

اد اهلل ذلك المتفرع عن حبنا هلل عز تأملت كرأيت كعلمت أف خير سبيل نعبر بو عن حبنا لعب
كجل ىو الناليحةن كل من عرؼ اهلل أحبون ككل من أحب اهلل أحب عباده كمن ثم البد أف يقيم 
حياتو كلها على خدمة عباد اهلل كالنال  لهمن تعالوا نتناص ن رسولنا المالطفى يقوؿهلل )الدين 

 ن كعامتهم(.الناليحة( قالواهلل لمن؟ قاؿهلل )هلل كلرسولو كألئمة المسلمي

معنى الناليحة هلل أم االنقياد ألمر اهلل سبحانو كتعالى إذ نتجو إلى عباده بالتناص ن االنقياد ألمر 
 اهلل فيما قد شرع كفيما قد أمر كفيما قد نهى.

 تعالوا إذان نتناص  يا عباد اهلل.

ىو محور إف ىذا الدين في معتقداتو كفي أحكامو السلوكية كلها إذ يطوؼ على محور كاحد 
الدعوة إلى اإلصبلح كاالبتعاد عن الفساد كاإلفسادن كمن ثم فقد جعل البياف اإللهي الدليل 
األكحد على صدؽ العبد في التزامو بأكامر اهلل كالسير على صراطون جعل الدليل األكحد على 
 ذلك أف يبذؿ كل ما يملك من جهد لبناء اإلصبلح فوؽ ىذه األرض التي أقامو اهلل عليها

كالجتثاث الفساد كأسباب الفساد أيان كانتن فلف ىو سار على ىذا النهج فهو صادؽ فيما أعلن 
 عن عبوديتو هلل كإيمانو بو كإف ىو تجاىل ذلك فهو كاذب فيما ادعىن كصدؽ اهلل القائلهلل

نٍػيىا كىييٍشًهدي الٌلوى عىلى  ى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً * )كىًمنى الن اًس مىن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا تػىوىل ى سىعىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ييًحبُّ الفىسىادى( ]البق رة هلل كى

َِْ-َِٓ.] 

ا  [.ٔٓ( ]األعراؼ هلل كصدؽ اهلل القائلهلل )كىالى تػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهى

كانظركا إلى الناليحة التي كجهها إلى قاركف فأعرض عنها كاستكبر ككاف عقابو أف خسف اهلل بو 
 كبداره كبممتلكاتو األرضن ألم يقل لوهلل

نٍػيىا كىأىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى  الل وي ًإلىٍيكى كىالى  )كىابٍػتىًغ ًفيمىا  تىاؾى الل وي الد ارى اٍاًخرىةى كىالى تىنسى نىاًليبىكى ًمنى الدُّ
 [.ٕٕتػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًدينى( ]القاله هلل 

كانت جريمة قاركف أنو استكبر على ىذه التذكرة فأكغل في الفساد ثم أكغل في الفساد كأعلن 
 البارم عز كجل قائبلنهلل
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ارًًه اأٍلىٍرضى  ٍفنىا ًبًو كىًبدى فىمىا كىافى لىوي ًمن ًفئىةو يىناليريكنىوي ًمن ديكًف الل ًو كىمىا كىافى ًمنى المينتىاًلرًينى(  )فىخىسى
 [.ُٖ]القاله هلل 

يا عباد اهلل إف بين اإلفساد كبين اإلصبلح تناقضان حادانن كال يمكن للنقيض أف يحتضن نقيضو 
لبنياف اإلصبلحن من ذا الذم ق ن ال يمكن لعاقل أف يتالور أف باإلمكاف أف يقاـ الفساد أساسان 

يتالور ذلك؟! ليس في العقبلء من يتالور أف دعائم الفساد كالتخريب ىي التي تكوف أركانان لبنياف 
 الالبلح أك اإلصبلحن ال يتأتى ذلكن ال يحتضن النقيض نقيضو بشكل من األشكاؿ يا عباد اهلل.

ل التي تمد فيما بينهم  صرة الودن كالخالع عز كجل غني عن عباده كلكنو يػيبىالٍّري عباده بالسب
 صرة الحب كيهيب بهم أف يتمسكوا بهذه ااصرة كأف ينهجوا النهج الذم شرعو اهلل لهم لكي 

تكوف ىذه األرض مهدان للسعادة كال تكوف سببان للتهارج كالتقاتل. أعود فأقوؿ كأيذىكٍّر بكبلـ رسوؿ 
 امتهم(.الدين الناليحة( لمن )ألئمة المسلمين كع) :rاهلل 

كىا أنا أتوجو بهذه الناليحة إلى نفسي أكالن ثم إلى أئمة المسلمين في ىذه البلدة كعامتهمن أجلن 
 كال أتوجو بهذا إلى نفسي كإليهم جميعان إال من منطلع حبي هلل أكالن ثم حبي لعباد اهلل ثانيانهلل

تخريب كالفسادن إياكم كأف عباد اهلل أيان كنتمهلل اإلصبلح اإلصبلحن التسامي التسامي فوؽ مهايع ال
 توغلوا فيما أكغلت بو بنو إسرائيل إذ ذىك رىىيم اهلل عز كجل فاستكبركا على تذكرتون ألم يقلهلل

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىن وي مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فى  أىن مىا )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ كى
ًميعان( ]المائدة هلل قػىتى  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ا فىكى ًميعان كىمىٍن أىٍحيىاىى  [.ِّلى الن اسى جى

استكبركا على ىذا فكانت العاقبة أف أعلن اهلل عز كجل لعنتو على ىؤالءن اقرؤكا كتاب اهللن اقرؤكا 
 قولو بعد ذلكهلل

ابان عىًظيمان( )كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىعىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جى  اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىد  لىوي عىذى ن مي خى هى
 [.ّٗ]النساء هلل 

إلى  –اليد اإلنسانية  –أجل أقوؿ ىذا لكل مؤمنن أقوؿ ىذا لكل إنسافهلل ما ينبغي أف تمتد اليد 
يان كاف ىذا المقتوؿن مهما كانت أخو في اإلنسانية بقتلن بظلمن بلساءةن أيان كاف ىذا القاتل كأ

مكانتو كسدتو في المجتمع إال بحعن كأنتم تعلموف ضواب  الشريعة اإلسبلمية بل الضواب  
اإلنسانية التي توض  لنا الحعن فكيف بمن نسي كصايا اهلل كأكامره ككيف بمن يتحدل ىذه 
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! كمتى؟! في العشر األفضل األفضل ا ألفضل من كل الليالي من األكامر كمتى؟! في األشهر الحـر
ن كمتى؟! في تلك الساعات الوضيئة التي ىي براعة  ىذا الشهر الذم ىو كاحد من األشهر الحـر
استهبلؿ بين يدم يـو عرفةن بين يدم يـو عيد األضحىن تلك الساعات التي يتجلى ربكم فيها 

 عليكم برحمتو لكن من خبلؿ دعوتو لكم إلى أف تتراحموا.

أدعو نفسي أكالن كأدعو كل أخو لي في اإلنسانية ثانيان غرس اهلل في قلبي تكريمو بعد يا عباد اهللهلل 
أف كر مو اهلل كغرس في قلبي كده بعد أف أحبو اهللن أدعو نفسي كأدعو كل كاحد منكم إلى أف 

نالطل  مع اهلل في ىذه الساعاتن إلى أف نؤكب إلى اهلل عز كجل في ىذه الساعاتن ال أتالور 
من يعشع اإلفساد كالتخريبن ال أتالورن كيف أكوف إنسانان ثم إني أطرب كأنتشي بمظاىر  أف فينا

التخريب كالفساد كالقتلن كيف؟! حتى لو كنت مسؤكالنن حتى لو كانت لي مرتبة أيان كانت في 
المجتمع اإلنسانين ال يمكن. البد أف يكوف اإلنساف كىو إنساف ممن يطم  إلى اإلصبلحن ممن 

محاربة الفساد كاإلفسادن قد نخطئن كلنا يخطئن كقد يوغل في طريع حسبو يؤدم  يطم  إلى
إلى الغاية فتبين أنو طريع ال يؤدم إلى الغايةن كلكن العود بابو مفتوح كالتوبة بابها مفتوحةن كمن 

 يقبل التوبة إال اهللن من ذا الذم يغفر الذنوب إال اهلل.

ـن كفي ىذه األياـ المباركةن في ىذه الليالي التي أقسم اهلل عباد اهللهلل أجدني في ىذه األشهر الحر 
عز كجل بها كفي ىذه الساعات التي ىي براعة استهبلؿ بين يدم يـو عرفة كيـو عيد األضحى 
المبارؾ أجدني مدعوان إلى أف أقبل إلى اهلل فأعلن اصطبلحي الجديد معون أعلن توبتي إليو أنا 

جدني مدعوٌّ كبيني كبين الموت ال أدرم كم من المسافات الزمانية ألنني مثقل باألكزار فعبلنن أ
أجدني مدعوان إلى أف أعلن توبتي كإنابتي إلى اهللن فهبل اشتركنا يا عباد اهلل في أف نطرؽ باب اهلل 
الذم ال يػيٍغلىع نقوؿهلل ىا قد عدنا إليك يا رب العالمينن ىا قد تبنا إليك يا رب العالمين فاقبل اهلل 

 التائبينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم. توبة
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 اٌؾىّخ ِٓ شوػخ اٌؾظ

 

 

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل 
كالمتجبرينن اهلل أكبر برحمتو من معالية العاصينن اهلل أكبر بجبركتو كانتقامو من طغياف الطغاة 

 أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في كل مكافن سبحاف اهلل الميسىب ً  على كل لسافن 
 سبحاف اهلل كبحمده ك اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

ن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيده
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. ال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

العالم  ما يزاؿ أعداد الحجيج تتزايد في كل عاـ بحمد اهلل سبحانو كتعالىن كعندما ننظر فنجد أف
اإلسبلمي كلو يهدر متجهان إلى بيت اهلل الحراـن متجهان إلى ذرل عرفةن متجهان إلى مثول رسوؿ اهلل 

r  يهيمن التفاؤؿ على مشاعر المسلمين أجمع كيهيمن عليهم الشعور بأف المسلمين كهلل الحمد
ى أطراؼ العالم ما يزالوف بخير. كلو أف ىذا الكم الكبير من المسلمين الذين يتقاطركف من شت

إلى بيت اهلل الحراـ اتجهوا إليو بدكافع خالالة كأفئدة مخلالة كبسلوؾ مستقيم ملتـز بأكامر اهلل 
سبحانو كتعالى لتكوف منهم تيار كبير مهيمن ذك سلطاف على العالم كلو كلىتىكىو فى من ذلك التيار 

فق  بل في العالم اإلنساني قبس من الهداية يهيمن كيشرؽ ال أقوؿ في ربوع العالم اإلسبلمي 
أجمعن كلكنك تنظرن بل الدنيا كلها تنظر فتجد أرقامان كبيرة ككثيرة جدان من الناس تسيل بهم 
السبل كالطرؽ إلى مكةن إلى بيت اهلل الحراـ ذاىبين طائفين معتمرين ثم ما تلبث ىذه األرقاـ 

سيل بهم. كىكذا في كل عاـ تسيل بهم ذاتها أف تىًكر  عائدة في ىذه السبل نفسها التي تتزاحم كت
السبل كالطرقات أرقامان كبيرة شتى كىم يحملوف أكقاران من المشكبلت في أنفسهم بل كعلى  
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كواىلهمن يتجهوف إلى بيت اهلل الحراـ كالعالبيات ملء نفوسهمن كالخبلفات المستشرية مهيمنة 
يعودكف كما ذىبوان يعودكف  على حياتهمن كاألىواء ىي التي تأخذ منهم بالزماـن ثم إنهم

بالعالبيات ذاتهان يعودكف بالخبلؼ كاألىواء ذاتهان كىكذا دكاليك. كنحن نعلم أف اهلل عز كجل 
كإنها ألىم عبادة من العبادات التي حمل مسؤكليتها عباد اهلل  –إنما شرع فريضة الحج ىذه 

عى إليو المسلموف من شتى أقطار إنما شرع اهلل الحج في كل عاـ لينبثع عنو مؤتمر يتدا –جميعان 
العالمن يجعلوف منو القائد لحياتهم كالمهيمن على سلوكهم كالمفتاح لحل مشكبلتهمن تلك ىي 

الحكمة من شرعة الحج التي أمر اهلل سبحانو كتعالى بها عبادهن كدكنكم فانظركا إلى حجة 
انظركا إلى الحجيج في عالر ألم تكن مؤتمران ىيمنت قراراتو على العالم إذ ذاؾ؟ ك  rالمالطفى 

ىل كاف الحج إال ساحة لمؤتمر عالمي ينعقد  –بل في العالور التي تلت  –الخبلفة الراشدة 
ليقود العالم كلو إلى الطريع الذم شرعو اهللن إلى النهج الذم رسمو اهللن فما باؿ ىذه الشعيرة قد 

هر بدكف ركح؟ أجاب عن  لت إلى شكل بدكف مضموفن ما باؿ ىذه الشعيرة قد  لت إلى مظ
عندما قاؿ فيما ركاه الديلمي في مسند الفردكسهلل )يأتي على الناس زماف يحج  rذلك رسوؿ اهلل 

فيو األغنياء للنزىةن كيحج فيو المتوسطوف للتجارةن كيحج فيو القراء للرياءن كيحج فيو الفقراء 
كثر من دقة ما ننظر نحن إلى ىذا ينظر بعين دقيقة أ rللمسألة(. ىذا كبلـ رسوؿ اهلل كرسوؿ اهلل 

الواقع الذم نحن فيون تلك ىي اإلجابة أيها اإلخوة عن ىذا السؤاؿن إنها إجابة لم تالدر إال عن 
 ىذا الجواب إيضاحان عندما قاؿ فيما ص  عنوهلل  rن كلقد زاد المالطفى rرسوؿ اهلل 

قالواهلل  –إلى مائدتها  –كما تداعى األكلة إلى قالعتها   –أم الدكؿ  –)ستداعى عليكم األمم 
أمن قلة نحن يا رسوؿ اهلل يومئذن قاؿهلل بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيلن كلينزعن اهلل 

الرىبة من قلوب أعدائكم كليقذفن في قلوبكم الوىنن قالواهلل ما الوىن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل حب 
 الدنيا ككراىية الموت(.

وه ثم انظركا إلى مالداقو في حياتنا التي نعيشها. صحي  أال تركف إلى ىذا الجواب الدقيع؟ تأمل
أف األرقاـ كبيرةن كأف الحجيج يبلغوف ربما ما ال يقل عن ثبلثة مبليينن كل ذلك صحي  كلكنها 

ن فلماذا ألقى اهلل سبحانو كتعالى في قلوبنا المخافة كالهيبة rأرقاـ من الغثاء كما قاؿ رسوؿ اهلل 
ع اهلل سبحانو كتعالى الرىبة من قلوبهم تجاىنا؟ الجواب ىنا نحن الذين من أعدائنان كلماذا انتز 

نعرفون نحن الذين نعيشو يا عباد اهلل. تأملوا في المشكبلت التي تعالف بالعالم اإلسبلمي من 
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الذم يستثيرىا؟ إنهم أعداء اهلل عز كجل كأعداء دينو كمن ثم إنهم أعداء عباد اهلل المسلمين. 
لذين يعالجوف ىذه المشكبلت كبأم منهجو يعالجونو؟ إف الذين يعالجوف حسنانن فمن ىم ا

المشكبلت إنما يعالجونها بوحي من أكلئك الذين يستثيركنها. جيلُّ المسلمين الذين يسموف 
مسلمين يػيٍقًدميوف إلى حل المشكبلت التي تعالف بعالمنا اإلسبلمي لكنهم يستوحوف حلها من 

ان كليت أنهم يستلهموف حلها من اإللو الذين يدينوف لو بالعبادة أكلئك األعداء الذين أثاركى
كالعبوديةن ليت أنهم إذ يتجهوف إلى حل مشكبلتهم يعلنوف أنهم خاضعوف لمولى كاحد ال ثاني 

 لون يرددكف قوؿ اهلل الذم يلقننا إياههلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي( ]األعراؼ هلل 

 ىهللىكذا عل منا اهلل سبحانو كتعال

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

كلكن سلوكنا كنهجنا يقوؿ بلساف الحاؿهلل إف أكلياءنا ىم أكلئك الذين أثاركا ىذه المشكبلت فيما 
ريقهمن أال تركف إلى ذلك؟! أال بيننان أثاركىا فتطامنا لهان أردنا أف نحلهان استوحينا الحلوؿ عن ط

 تركف إلى ىذا النهج؟!

إسرائيل ىيمنت على ربوع العالم اإلسبلمين ىيمنت على بقعة مقدسة منو في الظاىر كلكنها 
ىيمنت على العالم العربي كاإلسبلمي كشبكة كاحدة في الحقيقة كالباطن. عندما نريد أف نحل 

اغتالب الديارن نستلهم الحل من ىذا العدك الذم مشكبلتنا نستلهم الحل من ىذا العدك الذم 
سلب الحقوؽن نستلهم الحل من ىذا العدك الذم مازاؿ يتمطى كيتوسع فيما يغتالب كفيما 
يطردن ككلكم يعلم ذلك. نستلهم الحلوؿ من ىذا العدك لكن ال عن طريقو مباشرة كإنما عن 

ختالار. بدالن من أف نطرؽ باب اهلل كنحن طريع الخادـ األكؿ لو أال كىو األمريكاف. ىذا كاقعنا با
نتجو إلى بيتو الحراـ طائفينن نطرؽ باب العدك األرعنن ماذا تأمرن ماذا نالنعن كيأتي األمر من 

ىناؾ بعد أف ييستىشىار العدك األرعن الذم يتمطى كيتربع على ممتلكاتنا ىنان تأتي األكامر بالمنهج 
يقوؿ إف بلساف الحاؿ أك  –ال أقوؿ الكل  –معظم الذم ينبغي أف نسلكو كتنظر فتجد أف ال

بلساف القوؿ لبيك سنفعلن كلكن المظاىر ال تزاؿ كما كانتن شعائر اإلسبلـ ترتفع ككلمات 
اإلسبلـ تػيرىد د كالتقاليد ال تزاؿ تػينػىف ذ كمن أكلها الحج. من ىنا كانت األعداد في كل عاـ تتزايد 
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ل عرفات تحتضن ىذه المبليين ثم تنظر فتتذكر المثل العربي كتتزايدن مبليينن كمن ىنا كانت ذر 
القائلهلل أسمع جعجعة كال أرل طحنان أسمع ىديران كال أتبين توجهان إسبلميان يرضي اهلل سبحانو 

 كتعالى.

كمع ىذا فلنني ال أريد أف أيٍدًخلى بهذا الكبلـ اليأس ال إلى قلبي كال إلى قلوبكمن أجلن ال أريد أف 
تنا لسلطاف اليأس يهيمن عليهان )الخير ًفي  كفي أمتي إلى يـو القيامة( ىكذا يقوؿ نترؾ أفئد
ن كمهما انحرؼ الناس rن أملنا معقود بهذه القلة التي أخبر عنها رسوؿ اهلل rالمالطفى 

المسلموف تائهين عن يمين السبيل أك عن يسارهن فلف المالطفى بش رنا بأف شامنا ىذه ستبقى 
ها األبداؿ الذين أعلن المالطفى عن كجودىم في أربعة أحاديث صحيحةن كلما على العهدن في

توفي منهم كاحد أبدؿ اهلل بو غيرهن أملنا كبير بأف الالالحين من عباد اهلل عز جل سيجلعهم اهلل 
شفعاء للطالحين كإف كثركان فاللهم ال تأخذنا بجريرة فعالنان اللهم ىب طالحينا لالالحينان اللهم 

ى مظاىر الشعائر التي ال نزاؿ نتمسك بها قبسان من ركحانية اإلخبلص لذاتك العليةن أدخل إل
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ػالط ظب٘وح ارجبع اٌٜٙٛ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف كتاب اهلل سبحانو كتعالى يقرر مؤكدان كمكرران أف الفساد الذم يترتب على تأليو الشهوات 
جماعة أك المذىب أشد كأخطر من الفساد الذم يتسبب كالرعونات النفسية كالعالبية للذات كال

عن الشرؾ باهلل سبحانو كتعالى كعبادة األصناـ كالحجارة الالماءن ىكذا يؤكد بياف اهلل سبحانو 
 كتعالى كيقررن فتعالوا نالغي السمع إلى ىذا الذم يؤكده بياف اهلل سبحانو كتعالىن يقوؿ عز كجلهلل 

 [.ُٕوىاءىيٍم لىفىسىدىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهن (  ]المؤمنوف هلل )كىلىًو اتػ بىعى اٍلحىعُّ أىىٍ 

 كيقوؿهلل

ى بىالىرًًه )أىفػىرىأىٍيتى مىًن ات خىذى ًإلىهىوي ىىوىاهي كىأىضىل وي الل وي عىلىى ًعٍلمو كىخىتىمى عىلىى سىٍمًعًو كىقػىٍلًبًو كىجىعىلى عىلى 
 [ٍِّعًد الل ًو أىفىبلى تىذىك ريكفى( ]الجاثية هلل ًغشىاكىةن فىمىن يػىٍهًديًو ًمن بػى 

 كيقوؿهلل 

 [.ِٖ)كىالى تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرًنىا كىاتػ بىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطان(    ]الكهف هلل 

 كيكرر البياف اإللهي ىذا المعنى الذم ألفت نظرم كأنظاركم إليون يقوؿهلل

ًبيًل الل ًو( ]ص هلل  )كىالى تػىت ًبعً   [.ِٔاٍلهىوىل فػىييًضل كى عىن سى

إنكم لتبلحظوف أف ىذه المعاني؛ رعونات النفسن الشهواتن العالبية للذاتن العالبية للجماعةن 
 للمذىب يجمعها البياف اإللهي كلها في كلمة معبرة عنها جميعان ىي الهول أك األىواء.
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 –حسب التعبير القر ني  –الناس الذم يؤلهوف أىواءىم كينبغي أف نعلم يا عباد اهلل أف ىؤالء 
فريقاف اثنافن فريع لم يعرفوا اهلل عز كجل فلم يؤمنوا بو كلم يجدكا أمامهم ما يتبعونو كيؤلهونو إال 
ىذه األىواء فعقدكا معها رباط العبودية لهان كمعذرة ىؤالء إف ناقشتهم أنهم ال يعرفوف من يتبعونو 

والء غير ىذه األىواء المهيمنة عليهمن فسبيل مناقشتك لهم أف تذكرىم باهلل كمن يدينوف لو بال
كأف تذكرىم بكبلـ اهلل كأف تذكرىم بدالئل عبوديتهم هلل عز كجلن كما أكثر من يتجاكبوف بسرعةن 

ثػيرىٍت كإذا بهم تحرركا من أسر  يالغوف السمع كما ىي إال أياـ أك مدة من الزمن طالت أك كى
 وا لمنطع عبوديتهم هلل سبحانو كتعالىن الخطب مع ىؤالء فيما أعتقد يسير.أىوائهم كدان

ن كأيقنوا rكأما الفريع الثاني فأناس عرفوا اهلل ك منوا بو كقرؤكا كتابو كدانوا لو كعرفوا نبيهم محمد 
أنو جاء بالهدل كدين الحعن كلكن صراعان قاـ بين ىذا الذم  منوا بو كصدقوه كبين رعوناتهم 

ائهم كعالبياتهم التي عبر عنها البياف اإللهي باألىواءن قاـ صراع بين ىذه األىواء كبين ما كأىو 
لهذه  –كيا لؤلسف  –صدقوه ك منوا بو من حقيقة ىذا الدين الذم شرفنا اهلل بون فكانت الغلبة 

ين األىواءن كيف انعقد الالل  عند ىؤالء الناس بين حقائع اإليماف التي دخلت شغاؼ عقولهم كب
أىوائهم التي ىيمن سلطانها عليهم؟ انعقد الالل  بالطريقة التالية. جعلوا من الدين الذم  منوا بو 
خادمان ألىوائهم كرعوناتهمن جعلوا من حقائع ىذا اإلسبلـ مطية ألىوائهم كمبتغياتهمن ىكذا انعقد 

معنا بل مجتمعاتنا الالل ن إف ص  أنو صل ن بهذه الطريقة تم األمر. كإننا لننظر إلى جنبات مجت
المترامية األطراؼ فما أكثر ما نجد من ىذا الفريع. ناسه مؤمنوف باهللن إف ذكرتهم باهلل سبقوؽ 
إلى ىذا الذم تذكرىم بون كإف حدثتهم عن مخاكؼ يـو القيامة ذكركا لك األدلة الباىرة التي ال 

من أحكاـ الشريعة  تعرفها مما يدؿ على ذلكن كلكنك تنظر فتجد أنهم كلما كجدكا حكمان 
يغضوف الطرؼ عن ذلك الحكمن  –حسب التعبير القر ني  –اإلسبلمية يتناقض كأىواءىم 

يتأكلونون يضعفونون يبطلونو لينتالركا للعالبية التي  لوا مع أنفسهم على أال يتنازلوا عنها كأف 
 يالركا إصرارىم على إتباعهان فما عبلج ىذه الظاىرة؟

يسير كما قلت لكمن أما ىؤالء إف ذكرتهم بالحقيقة رأيت أنهم يعرفونها  عبلج ذلكن الفريع األكؿ
كإف ذكرتهم بضركرة االلتزاـ بأمر اهلل رأيت أنهم يسكتونك باألدلة تلو األدلة على ما تذكرىم بون 
فما السبيل إلى أف نحرر ىؤالء الناس من التبعية ألىوائهم كمن ىذا الوضع الذم حكموا على 

فسهم بو من أف يجعلوا من أىوائهم الحاكم كأف يجعلوا من الدين خادمان ألىوائهمن أنفسهم أك ألن
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كىا أنا أيها اإلخوة أضرب لكم المثل بنفسي ألجسد ىذه المشكلة التي لن نجد حبلن لها إال 
 باللجوء إلى اهلل.

كقفت  –و كأفرض نفسي كالعياذ باهلل أنني ممن داف ألىوائو كاتخذ من الدين مطية ل –أنا ااف 
محذران من الخركج بالقوة على الحاكم إال أف  rعلى حديث في الالحي  يقوؿ فيو المالطفى 

نرل كفران بواحان لنا عليو من اهلل سلطافن أنظر إلى ىذا الحديث كأتأملو كإذا ىو يخالف العالبية 
التي جعلت منها حاكمان علي  في حياتين نظرت كإذا بهذا الحديث يتعارض مع مبتغياتين مع 

رض مع مالالحي اانية التي أحلم بها ليل نهارن عالبيتي للجماعة أك للمذىب أك للفئةن يتعا
فماذا أصنع؟ ما أيسر أف أقوؿهلل الحديث غير ثابتن الحديث ضعيفن كأنا أعلم أف الحديث ليس 

ضعيفان كلكني كقد أكتيت علمان من علـو ىذا الدين أيسىخٍّري ما قد عرفتو لبلنتالار لعالبيتي 
سبحانو كتعالى فيقوؿ ليهلل كلكن ىذا الذم  كألىوائين كيأتي أخه مخله لي كمخله لدين اهلل

رأيتو ضعيفان ىو مما اتفع عليو الشيخاف البخارم كمسلمن ألم تسمع عبادة بن الالامت فيما يركيو 
فبايعناه فكاف مما بايعنا أف أخذ علينا أف ندين بمنشطنا  rالشيخاف يقوؿهلل دعانا رسوؿ اهلل 

هلل إال أف تركا   -أم رسوؿ اهلل  –نازع األمر أىلو قاؿ كمكرىنا كيسرنا كعسرنا كأثرة علينا كأف ال ن
 كفران بواحان لكم عليو من اهلل برىاف.

يقوؿ لي ىذا األخ الودكد المخلههلل كفي الالحيحين حديث  خر متفع عليو يقوؿ فيو المالطفى 
r: ( من كره من أميره شيئان فليالبرن فلنو من خرج على السلطاف قيد شبر فمات مات ميتة

كما أيسر ما  –يقوؿ لي ىذا الكبلـ من منطلع الغيرة علي  كاإلخبلص لي كلكني أقوؿ لو  جاىلية(
أقوؿ لوهلل تتغير األحكاـ بتغير  –أرل الجواب في خزانة معلوماتي التي جمعتها إذ كنت طالب علم 

 نذاؾن كاليـو البد أف يتغير ىذا الحكم تحت سلطاف  rاألزمافن ذلك حكم أبرمو رسوؿ اهلل 
اعدة القائلةهلل تتبدؿ األحكاـ بتبدؿ األزماف. فماذا أصنع أك ماذا يالنع ىذا األخ الذم يأتي الق

كقد دفعتو الغيرة علي ن كلما نبهني إلى الحع في جانب استخرجت لو من مخزكنات علمي شيئان 
وؿ أىوائي أسكتو بون كأنا أعلم أنني إنما أتبع فيما أقوؿ عالبيتين كأنا أعلم أنني إنما أتبع فيما أق
ن نعم.  حسب التعبير القر ني. منذ سنوات استشهدت بهذا الحديث الذم أضعفو اليـو

ىذه الالورة ضربت من نفسي مثاالن عليها كأسأؿ اهلل العفو كالعافية يا عباد اهللن أسأؿ اهلل سبحانو 
 كتعالى أال يجعل من عالبياتنا كأىوائنا سلطانان على ديننان سلطانان على معتقداتنا.
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ىذا الذم أصفو لكم ىو فعبلن كما بين كتاب اهلل عز كجلن الفساد الذم يستشرم من تأليو 
األىواء أشد من الفساد الذم يستشرم من عبادة حجر أصم أك من اإلشراؾ باهلل أك عبادة 

األصناـ. عابد الالنم ليس بينو كبين أف يرعوم إال أف تذكره من جهل كأف تنتشلو من نسيافن أما 
الذين عرفوا اهلل كعرفوا الحع كعرفوا كتاب اهلل لكنهم عاىدكا أنفسهم أف يجعلوا من كتاب ىؤالء 

اهلل كحقائقو كسنة رسوؿ اهلل كىديو خادمان لعالبياتهمن خادمان ألمزجتهمن كيف السبيل إلى أف 
تقنعهمن كيف السبيل إلى أف تهديهم؟ أتذكرىم بالمرجع الذم يمكن أف يعودكا فيو لمعرفة ىذا 
الحع؟ ىم يعرفوهن أتذكرىم بأف األصل في الكبلـ الحقيقة كال يجوز أف نفر من الحقيقة التي 

يخاطبنا بها اهلل في قر نو إلى مجاز إال بعد تعذر الحقيقة؟ ىو يعلم ذلك. إذان ما السبيل؟ كم من 
الناس عن  ية في كتاب اهلل عز كجل صريحة أيكٍّلىٍت كتم التبلعب بها من أجل أال يتغير ىؤالء 

الناس الذين عاىدكىم أف يسيركا على نهج معين كأف ينادكا بأفكار معينةن ىذه مشكلة أعتقد أف 
قل  من ينبهنا إليهان لكن القر ف مليء باايات التي تذكرنا بهان فما المبلذ؟ ليس المهم أف أصور 

 لكم مشكلةن إنما المهم أف أقود نفسي كإياكم إلى الحل.

لو إال ىو ال أجد حبلن أمامي لهذه المشكلة كأمثالها إال حبلن كاحدانن ىو صدؽ كاهلل الذم ال إ
االلتجاء كالضراعة إلى اهللن أقوؿ صدؽ االلتجاء كالضراعة إلى اهلل أم ال أعني االلتجاء 

التقليدمن ال أعني ما يػيٍهرىعي إليو أناس إذ يحفظوف بعض األحاديث التي قيلت إنها تتضمن أدعية 
إف دعا اإلنساف بها فيحفظها ثم إنو يكررىا بلسانو ثم إنو يقوؿ ىا أنا قد دعوت اهللن مستجابة 

ىذا يسمى دعاءن تقليديانن أنا أنشد صدؽ التضرع إلى اهللن أنا أعني أف نبحث عن ساعة قدسية 
في األربع كعشرين ساعة المتكررة في حياتك يا أيها المسلمن كلن تجد أقدس من ساعة السحر 

يها جهد استطاعتكن إف استطعت أف تقـو ساعة فذلك خير كإف لم تستطع فقم الدقائع تقـو ف
التي تستطيع أف تقـو فيهان أسبغ الوضوءن صل لربك كليس بينك كبينو أحده يشغلك عنون في 

سجودؾ خاطب اهللن التجأ إلى اهلل بالكبلـ الذم تريدن باللهجة التي تحبن بعاميتك التي تهيمن 
ما تحب بشرط كاحدن أف يكوف قلبك ىو الذم يحرؾ لسانكن ناج اهلل كأنت على لسانك ك

تتجلبب بذؿ العبودية لون خاطبون استنزؿ رحمتو لنفسكن إلخوانكن لبلدؾن لعباد اهلل جميعانن 
المؤمنين أف يالحوا إلى الحع كالتائهين أف يهديهم اهلل عز كجل إلى الحعن كأطلن أطل ىذه 

طالةن ناج اهلل عز كجل كاجعل من ذلك كردان لكن أنا أكالن أخاطب نفسي المناجاة ما طابت لك اإل
ك مر نفسي بهذا كأخاطبكم جميعانن أذكركم بهذان ىذا ىو الدكاءن ىذا ىو العبلجن كقسمان لو أننا 
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كإننا لنسمعو  –لوجدنا أف ربنا يقوؿ  –ال أقوؿ األفضل بل األكحد  –التجأنا إلى ىذا العبلج 
 يقوؿهلل لبيك لبيكن التضرع إلى اهللهلل –مع بالائرنا بباليرتنان بس

انيوٍا يػىٍعمىلي  وفى( ]األنعاـ )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
 [.ّْهلل 

ي سأيغىي بي فيها أياـن ساعاتن أيها اإلخوةهلل يا عجبانن أنا أتحدث عن نفسين بيني كبين الحفرة الت
شهور ال أدرم كقد بلغت من العمر إلى ىذا الحدن كيف أعكر صلة ما بيني كبين اهلل ألعبٍّدى 
الاللة ما بيني كبين أىوائي كشهواتي كيف يا عباد اهلل؟! غدان سأقف بين يدم اهلل كلسوؼ 

 سأؿ نفسي أيها اإلخوة.يحاسبنين ماذا أقوؿ لون ماذا أقوؿ لو أجلن أنا أحاكر نفسي كأ

إف نحن أدركنا ىذه الحقيقة كفررنا من أنفسنان من رعوناتنان من عالبياتنا إلى باب اهلل عز كجل 
كالتجأنا إليو ضارعينن استنزلنا رحمتو كاستدفعنا نقمتون كما أكثر أنواع النقم التي تطوؼ بنا من 

ريعان لكن أين ىم الملتجئوف إلى اهللن بعيد أك قريبن كاهلل الذم ال إلو إال ىو لنجدف الجواب س
أين ىم الذين يقوموف في األسحار بل أين ىم الذين يتبوءكف مراكز الدعوة إلى اهلل كبينهم كبين 
اهلل عهود كمواعيد في ساحات السحرن سهاـ األسحار أيها اإلخوة ال تخطئن ىذا ىو العبلجن 

 قوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.ذلكم ىو اإلشكاؿ الكبير كىذا ىو العبلج الوحيدن أ
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}ٜ َٛ اٌزَّْم َٚ ٌْجوِّ  ُْٔٛا َػٍَٝ ا َٚ رََؼب َٚ { 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

تعالوا أضعكم مرة أخرل أماـ ىذه ااية من كتاب اهلل سبحانو كتعالى التي غدت غريبة عن أكثر 
 مجتمعاتنا اإلسبلمية كالتي غدا أكثر مجتمعاتنا غريبة عنهان إنها قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ا الٍ  ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل )ًإن مى  [.َُميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى

كإنكم لتبلحظوف يا عباد اهلل أف الشطر األكؿ من ىذه ااية تقرير كبيافن كأف الشطر الثاني منها 
ةه( كصدؽ اهلل فيما قاؿ كقررن ك  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى أما األمر أمر كتوجيون أما التقرير فهو قولوهلل )ًإن مى
 كاإلعبلـن كأما األمر كالتوجيو فهو قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(.

كلكن كيف يتم ىذا اإلصبلح الذم أيًمٍرنىا بو من خبلؿ ىذا النه الالري  الجلي في كتاب اهلل عز 
ة أخرل جامعةن قاليرة كجل؟ لقد أحالنا بياف اهلل عز كجل في الجواب عن ىذا السؤاؿ إلى  ي
 األلفاظ لكنها جامعة لمنهاج اإلصبلح أجمعن إنو قوؿ اهلل عز كجلهلل 

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

الذم أمر بو اهلل سبحانو  ىما أمراف اثنافن في االنقياد لهما يتحقع اإلصبلح ما بين اإلخوة. ىذا
كتعالى ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ القائل كيف يكوف اإلصبلح؟ الجواب )تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ 

 كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف(.
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ذم فيالٍّلى على قدر يا عباد اهللهلل تعالوا أضعكم أماـ التفسير الدقيع العجيب لهذا الكبلـ الرباني ال
 منعطفنا الذم نمر بو في ىذا العالر.

)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل( خطاب للمؤمنين عامة يدعوىم اهلل عز كجل فيو إلى التعاكف بالبر أم 
بفعل الخير كالتقول أم االبتعاد عن المنكرات كالشركر بأنواعهان في كل األحواؿ؟ نعم في كل 

تى عندما يكوف األخ المجاكر لك منحطان في المعاصي كاألكزارن حتى عندما يكوف األحواؿن ح
متورطان في الظلم كالقتلن في كل األحواؿ ينبغي أف تكوف عبلقة ما بين ىؤالء اإلخوة التناص  

 فيما بينهم.

كيحذر اهلل عز كجل من الشركد إلى خارج دائرة ىذه األخوة التي ينبغي أف يكوف التناص  
 وران في داخلهان يحذر من ذلك قائبلنهللمحال

 )كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف(.

إياكم أف تحملكم تورطات إخوة لكمن كقوعهم في خطأ أك في انحرافهم أيان كاف نوعون إياكم أف 
يدفعكم ذلك إلى استعداء أعدائكم كأعدائهم عليهمن ينبغي أف يكوف األمر فيما بينكم بكل 

عن ىذا فشرح  rاألحواؿ كفي كل الظركؼ تعاكنان على البر كالتقول. كلقد سيًئلى المالطفى 
كأجاب كقاؿهلل )انالر أخاؾ ظالمان أك مظلومان(ن قيل لوهلل ىذا نالرتو مظلومان فكيف أنالره ظالمان؟ 

 فقاؿهلل )تمنعو من ظلمو فذلك ىو انتالارؾ لو(.

تو مظلومان كاجبك أف تعينو كإذا رأيتو ظالمان كاجبك أف أرأيتم إلى ىذا الذم يقولو رسوؿ اهللن إذا رأي
تعينون إذا رأيتو سائران على النهج السليم ملتزمان بالقيم كالمبادئ اإلنسانية الرفيعة ادعمون أعنون 

عىبٍٍّد الطريع بينو كبين ىذه الغايةن كإف رأيتو متنكبان عن ىذا النهجن متورطان في محـر أيان كاف فليكن 
و على النهج ذاتون أعنو على البرن كيف؟ بأف تنالحو كأف تمنعو من ىذا الذم تورط فيون أمرؾ مع

كفي كل األحواؿ العبلقة ينبغي أف تكوف محالورة ما بينك كبين أخيكن ما بينك كبين جارؾن إف 
أحسن تدعمو في إحسانون كإف أساء تغار عليو كتنالحو لكي يقلع عن إساءتو. كلقد ركل الحاكم 

قاؿهلل )من أعاف ظالمان على أخيو ليدحض بو الحع  rركو بشرط الشيخين أف رسوؿ اهلل في مستد
 فقد برئت منو ذمة اهلل كرسولو(.
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عباد اهللهلل أرأيتم إلى ىذا الكبلـ؟ أليس ىذا الذم يقوؿ اهلل مشركحان ببياف رسوؿ اهلل ثوبان مفالبلن 
 على قدر كاقعنا كمنعطفنا الذم نمر بو يا عباد اهلل؟

بعد ىذاهلل أين ىو مالداؽ ىذا الذم يقولو بياف اهلل كالذم شرحو كأكضحو لنا حبيبنا رسوؿ  أقوؿ
اهللن أين مالداؽ ىذا من الشعار الكبير الكبير الذم يمؤل اافاؽ طوالن كعرضانن شعار )منظمة 
التعاكف اإلسبلمي( ككاف اسمها من قبل )منظمة المؤتمر اإلسبلمي(؟ أين ىو مالداؽ الكبلـ 

ني من كاقع ىذا الشعارن إنو شعار يلتمع كإنو ليمؤل كما قد قلت لكمن كإنها لدائرة كبيرة كبيرة الربا
تحتضن الدائرة الالغيرة التي يقاؿ منها )جامعة الدكؿ العربية(ن ىذه الجامعة ىي الدائرة الالغرل 

واف من االنقياد التي تحتضنها دائرة ما يػيقىاؿ عنهاهلل )منظمة التعاكف اإلسبلمي(ن أين ىو ىذا العن
 لقوؿ اهلل عز كجلهلل 

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

ىاىم أكالء الذين يمثلوف الشخالية االعتبارية لمنظمة التعاكف اإلسبلمي كلجامعة الدكؿ العربية 
يديركف ظهورىم إلى بياف اهلل كنالحون كيمعنوف في العمل على النقيض مما أمر اهلل عز كجل بو إذ 

تكم إلى أعدائكم كأعداء موالكم حذر قائبلنهلل )كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف(ن ال تنقلوا مشكبل
كأعداء عباد اهلل. يمعنوف في تنفيذ النقيضن كيعرضوف عن التعاكف الذم أمر بو اهلل كالذم أىاب 

 أف يظل ميثاقان التزمنا بون كالبارم عز كجل يقوؿهلل rبو رسوؿ اهلل 

 [.ٕبًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍم سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا( ]المائدةهلل )كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍم كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكيم 

ىاىم أكالء يضعوف المشكلة أماـ أعداء دين اهلل كأعداء دينو كأعداء عبادهن إنهم يضعوف 
يرفعونها إلى برنارد ليفين  –كلنفرض أنها أخطاء ارتكبناىان أنها إساءات كقعنا فيها  –مشكبلتنا 

ت على نفسها أف تخدـ الالهيونية كالتي قررت من قبل أنها مستعدة يرفعونها إلى أمريكا التي  ل
أف تهلك البشرية التي تعيش فوؽ ىذه األرض أجمع في سبيل أف تحيا إسرائيلن أين ىو تنفيذ 

 ىؤالء اإلخوة على المستويين كالدائرتين الكبرل كالالغرلن أين ىو تنفيذ قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ا اٍلميٍؤًمنيو  ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل )ًإن مى  [.َُفى ًإٍخوى

 أين ىو تنفيذ الشرح القر ني لئلصبلح عندما قاؿ موالناهلل

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 
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إذ قاؿهلل )المسلم أخو المسلم ال يظلمو كال يسلمو كال  rاهلل أين ىو االلتزاـ بما أكصانا بو رسوؿ 
 يخذلو( نعم.

عباد اهللهلل إنني إذ أقوؿ ىذا الكبلـ ال أحابي ناسان على حساب ناس كلكني أيأىصٍّلي حكما شرعيان 
ينبغي أف يعلمو القاصي كالداني كال أعلم خبلفان فيون كما كاف لشرع اهلل في يـو من األياـ ليتحيز 

اس على حساب أناسن شرع اهلل ميزافن شرع اهلل ىو الميزاف المتسامي المتسامي على كل ألن
 معاني االنجذاب كالتحيزن شرع اهلل ىو الميزاف الذم يحالن القس  كالعدؿن كصدؽ اهلل القائلهلل

ا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى تيٍخًسريكا )كىالس مىاء رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى * أىال  تىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف * كىأىًقيميو 
 [.ٗ-ٕاٍلًميزىافى( ]الرحمنهلل 

 ىذا ما أقولون كىذا ما ينبغي أف نعلمو.

إنني أعود فأقوؿ لنفسي أكالنهلل من أنا؟ ينبغي أف أعلم ىويتي كأستمسك بهان ينبغي أف أتبين ذاتيتي 
من أنتم أيها اإلخوة؟ ألستم أكلئك  كأف أفتخر بهان ثم إنني أقوؿ إلخواني جميعانن أباعد كأقاربهلل

 الذين كاثقوا اهلل كعاىدكه؟ ألستم أكلئك الذين خاطبهم اهلل إذ قاؿهلل 

 [.ٕ)كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍم كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكيم بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍم سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا( ]المائدةهلل 

 طاب عندما قاؿهللألستم الذين شرفكم اهلل بالخ

ا ال ًذينى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيوًد( ]المائدةهلل   [.ُ)يىا أىيػُّهى

عقد بيننا كبين اهلل البد أف يحاسبنا بو اهلل عز كجل لماذا  –أيان كنتم كأينما كنتم  –أيها اإلخوة 
 التنكر لهذا العهد؟ لماذا نؤثر أف نكوف ممن قاؿ اهلل سبحانو كتعالى عنهمهلل

ػؤيالء( ]النساءهلل )مُّ  ػؤيالء كىالى ًإلىى ىى بًينى بػىٍينى ذىًلكى الى ًإلىى ىى ٍبذى  [.ُّْذى

مشكلة عالفت بمجتمعاتنا أيا كانتن قد يكوف سبب ىذه المشكلة أخطاءن تورطنا فيهان قد يكوف 
سبب ىذه المشكلة ظلمان تورطنا فيون لسنا معالومينن كلكن ما العمل في ىذه الحالة؟ العمل ىو 

تداعى اإلخوة فيتناصحوان العمل ىو أف يتداعى اإلخوة فيتذاكركان العمل ىو أف ننفذ كصايا  أف ي
انالر أخاؾ ظالمان أك مظلوما(ن انالره مظلومان بأف تدافع عنون انالره ) rكتاب اهلل كأمر رسوؿ اهلل 

 .rظالمان بأف تنتشلو من ظلمون لكن العبلقة بينك كبينو حالران ىكذا يقوؿ لك رسوؿ اهلل 
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ينبغي أف تكوف لمحبوبنا األكؿن كقد قلت لكم في  –إف جاز أف تكوف  –أيها اإلخوةهلل المحاباة 
األسبوع الماضيهلل إف محبوبي األكؿ ىو اهلل كالفضل في ذلك لون ىو الذم غرس بين جوانحي 
حبون كإذا ىيمنت محبة اهلل على القلب البد أف أحب عباده الذين كرمهم اهللن فكيف بلخواني 

ذين تشد بيني كبينهم  صرة اإليماف باهللن  صرة االجتماع على كلمة اهللن قد نخطئن قد يشرد ال
 بنا الطريع كلكن اهلل عز كجل يقوؿهلل 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

ال أحابي غيره كلسوؼ أتخذ من ذلك زادان إنني قد أحابي لكن اهلل يعلم أني ال أحابي إال موالمن 
أحتفظ بو إلى يـو اللقاءن لسوؼ أجعل من حبي لو كتحيزم إليو زادان أستفيد منو يـو أف أقف بين 
يديون كإنها لوقفة  تية طاؿ العهد أك قالرن سأقف بين يدم اهلل كلسوؼ نقف جميعانن كلسوؼ 

ف كل جزئية من جزئيات حياتنا تمثل مسجلة يطلعنا اهلل على ما مضى من أعمالنان كلسوؼ نجد أ
نقية كاضحة أماـ األبالارن ما العمل  نذاؾن ما الذم يشفع لي  نذاؾ؟ لن يشفع لي إال صدؽ 

التمسك بهديون لن يشفع لي إال صدؽ التمسك بميزانون كىا أنا أقوؿ ميزاننا في ىذه البلدة شرع 
 يمكن ألرضنا ىذه أف تدنسها البلدينية ق ن اهللن ىو مرجعنا كلن نعدؿ عنو إلى أم شرع  خرن ال

سيرنا إلى اهلل طاؿ الطريع أك قالر كما أحسب إال أنو قد قالرن كمرة أخرل أقوؿهلل أظن أف ليس 
بيني كبين لقاء اهلل إال زمنان قاليران من أياـ أك ساعات أك سنواتن ماذا أصنع بمدح المادحين إف  

 بقدح القادحين إف رموني بقدحهم؟ لن يفيدني كلن كالوا لي المدي ؟ ماذا أصنع يا عباد اهلل
يضرني كل ذلك شيئانن إنما المآؿ ىو األساس. فيا عباد اهلل أدعوكم إلى ما أدع إليو نفسين 
اصطلحوا مع اهللن ال تخرجوا عن دائرة الشرؼ التي متعكم اهلل عز كجل بهان دائرة األخوة 

مشكبلتكم فيما بينكمن أصلحوا أموركمن أعيدكا  اإليمانيةن دائرة األخوة اإلسبلميةن أصلحوا
 إخوانكم كأنفسكم إلى جادة النهج القويم عن طريع ىذا الحوار الذم أمرنا بو اهللن أجلهلل

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

مسألة ترموف بها إلى أعدائكم لتجعلوا من ذلك حجة لكم على  أم ال تجعلوا من قضاياكم
 إخوانكم بين يدم أعدائكمن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اإلفالص هلل ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم س

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

حمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

قلت لكم باألمس إف اإلنساف إذا عرؼ ربو أحبو كإذا أحبو أحب عبادهن كأقوؿ لكم اليـو مضيفانهلل 
لو في توجهو إليو كفي انقياده إلى األكامر التي  إف اإلنساف إذا عرؼ ربو أحبو كإذا أحبو أخله

كجهها إليو. أحدثكم اليـو عن ىذه الثمرة العظمى من ثمرات معرفة العبد لمواله كخالقو سبحانو 
 كتعالى.

اإلخبلص هلل عز كجل يعني أف يقبل المسلم إلى االلتزاـ بأكامر اهلل  –يا عباد اهلل  –اإلخبلص 
كاالنتهاء عن نواىيو ال يبتغي بذلك إال بلوغ مرضاتو كاتقاء سخطون ذلكم ىو باختالار معنى 
ثير اإلخبلص هلل سبحانو كتعالىن كىذا يعني أف من أقبل إلى اهلل عز كجل بكثير من الالبلة كبك

من الالياـ كبكثير من الحج كالمناسك كلكن قلبو كاف فارغان عن ىذا اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى 
 فلن يرل عاقبة عباداتو ىذه إال ما قد كصف اهلل إذ قاؿهلل 

بىاء م نثيوران( ]الفرقافهلل  عىٍلنىاهي ىى  [.ِّ)كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

 البياف اإللهي مكرران كمؤكدان على ضركرة اإلخبلص هلل عز كجلن يقوؿهللمن أجل ىذا يركز 

ةى كىيػيٍؤتيوا الز كىاةى كى  ذىًلكى ًديني )كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍعبيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى حينػىفىاء كىييًقيميوا الال بلى
 [.ٓاٍلقىيٍّمىًة( ]البينةهلل 

 [.ٍُْخًلالان ل وي ًديًني( ]الزمرهلل )قيًل الل وى أىٍعبيدي مي 
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 [.ِ)فىاٍعبيًد الل وى ميٍخًلالان ل وي الدٍّينى( ]الزمرهلل 

ككلما كرر كنبو إلى ضركرة اإليماف باهلل عز كجل كااللتزاـ بأكامره قي دى ذلك بضركرة اإلخبلص 
الشرؾن  لوجهو كحذر من أف ىذا اإلخبلص إذا غاب البد أف يػيزىجُّ صاحبو في لوف من ألواف

 كصدؽ اهلل القائلهلل

 [.َُٔ)كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالٌلًو ًإال  كىىيم مٍُّشرًكيوفى( ]يوسفهلل 

كإنك لتنظر في كتاب اهلل كتتأمل فتجد أنهما كفتاف من صفتين ال ثالث لهمان إما أف يكوف 
أف يغيب الالدؽ  اإلنساف صادقان في إيمانو باهلل كإقبالو إلى أكامره فهو المخله لون كإما
 كاإلخبلص إذان ىو النفاؽن ىكذا يبين لنا كتاب اهلل سبحانو كتعالى.

عباد اهللهلل إننا عندما ننظر إلى الفتن التي تجتاح المسلمين في ببلدىم ألم سبب من األسبابن 
من ذلك ىذا الذم نمر بو في ىذه المرحلة التي نراىا كنتقلب فيهان ىذه الفتن من شأنها أف 

لمنافقين كأف تميزىم من المؤمنين المخلالين الالادقين مع اهلل عز كجلن كقد كرد عن تمحه ا
 أنو قاؿهلل rالمالطفى 

 )ال تكرىوا الفتن فلف فيها حالادى المنافقين(.

إذا ادلهمت الفتنة استيقظ اإلنساف إلى غاياتون إلى مالالحو الذاتيةن فلف كاف قلبو خالالان عن 
 عز كجل سعى الىثان يبحث عن مغانمو كغاياتو كرغائبو كمالالحو ىيمنة اإليماف هلل كاإلخبلص هلل

الشخاليةن كجعل من ىذه المالال  كالمغانم كالغايات قائدان في حياتون كجعل من دين اهلل عز 
 كجل تابعان ذليبلن لمالالحو تلك. تأملوا تجدكف مالداؽ ىذا الذم أقولو لكم يا عباد اهلل.

على قلبو كالذم دخل اإلخبلصي هلل عز كجل في شغاؼ فؤاده كأما اإلنساف الذم ىيمن الالدؽ 
فبل يذكر أثناء كجود الفتن أيان كاف نوعها إال ما يرضي اهلل سبحانو كتعالىن يجعل من مغانمو 

كغاياتو الشخالية كمالالحو الذاتية ضحية لتنفيذ أكامر اهللن يجعل من ذلك كلو أرضان يدكسها 
 نو كتعالى.سعيان إلى بلوغ مرضاة اهلل سبحا

ال ) :rكااف تعالوا ننظر إلى مالداؽ ىذا الذم أقولو لكمن بل ىذا الذم ريًكمى عن المالطفى 
 تكرىوا الفتن فلف فيها حالادى المنافقين(.
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ننظر إلى مجتمعنا العربي اإلسبلمي فنجد مسلمين يتسابقوف إلى بناء المساجد كيتباركف في رفع 
إنهم مسلموف كيرسلوف عن طريع كل حدب كصوب  المآذفن كتنظر إلى ىؤالء المسلمينن

األسلحة المتنوعة المختلفة إلى عالابات من أجل أف يستحر القتل بين المؤمنين األشقاءن كمن 
 أجل أف تتحوؿ المودة كالوئاـ إلى عداكة كخالاـ.

مسلموف كتنظر فتجد أنهم يبعثوف عبر األنفاؽ الخفية المختلفة مئات المبليين من األمواؿ 
 تقاسمها الميٍستىٍأجىريكف على القتل كالتخريب كالتقطيع كاإلحراؽ.لي

مسلموف كتنظر فبل تكاد عيناؾ تالدؽ ما ترلن كتالغي السمع فبل تكاد أذناؾ تالدقاف ما 
 تسمع.

يناشدكنهم  –عدك اهلل كعدكىمن عدك المؤمنين  –مسلموف كيطرقوف بالذؿ كالمهانة أبواب العدك 
توا فيتربعوا على كراسي الحكم كالقيادة كالواليةن يناشدكنهم أف تكوف التدخلن يناشدكنهم أف يأ
 إليهم حلوؿ المشكبلت.

 مسلموف كيبلحقهم بياف اهلل سبحانو كتعالى في قر نو ناصحانن موصيانن  مرانن محذران يقوؿهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍألي  ًت اٍلبػىٍغضىاء )يىا أىيػُّهى ونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّم قىٍد بىدى
ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اايىاًت ًإف كينتيٍم تػىٍعًقليوفى( ] ؿ عمرافهلل 

ُُٖ.] 

 يبلحقهم بياف اهلل موصيانن ناصحانن  مرانن ناىيان يقوؿهلل

ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتحنةهلل )يىا أىيػُّ   [.ُهى

 يبلحقهم بياف اهلل عز كجل محذران يقوؿهلل

اًفرًينى  ابان أىلًيمان * ال ًذينى يػىت ًخذيكفى اٍلكى أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنينى أىيػىٍبتػىغيوفى  )بىشًٍّر اٍلمينىاًفًقينى بًأىف  لىهيٍم عىذى
ًميعان( ]النساءهلل   [.ُّٗ-ًُّٖعندىىيمي اٍلًعز ةى فىًلف  الًعز ةى لًٌلًو جى

يبلحقهم بياف اهلل مكرران مؤكدان كلكنك تنظر فتجد أف ىؤالء المسلمين معرضين متناسين لبياف اهلل 
تكبرين على أكامر اهللن مستكبرين على كصاياه الذم يناشدىم كيبلحقهمن تنظر فتجدىم مس
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أعداء اهلل أكالن كأعداء عباد  –كنالائحون يالركف إصرارىم على أف تكوف الوالية لهؤالء األعداء 
 يالركف إصرارىم على أف تكوف الوالية لهم من دكف المؤمنين. –اهلل المؤمنين باهلل ثانيان 

 اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كتعالى.ىذا الذم أقولو لكم ثمرة ماذا؟ ثمرة غياب 

ليست العبرة في ميزاف اهلل عز كجل يا عباد اهلل بأف يتحرؾ لساني بكلمات اإلسبلـ كشعاراتون 
كليست العبرة بأف يتحرؾ كياني بتطبيع مبادئ اإلسبلـ صبلةن صومانن حجان إلى  خر ما ىنالك 

ينبغي أف يحتضنو الفؤاد. لما غاب كلكن العبرة بما في ىذا القلبن العبرة باإلخبلص الذم 
اإلخبلص هلل كتحوؿ اإلسبلـ إلى كلمات تتردد على األلسن غابت حقيقة اإليماف من القلوب 
كأصبحت صبغة كاذبة تالطبغ بها األلسن فكاف ىذا الذم تركف مما ال يكاد تالدقو العين إف 

 رأتن كمما ال يكاد تالدقو ااذاف إف سمعتن نعم يا عباد اهلل.

أما نحن الذين اجتبانا  –ال أقوؿ الذين أقامنا اهلل فوؽ ىذه األرض المقدسة بل أقوؿ  –نحن  أما
اهلل عز كجل كأقامنا من الدنيا كلها فوؽ ىذه األرض المقدسة فلن نخوف العهدن لقد قاؿ كل 

 كاحد منا بلسانو كقاؿ ذلك بقلبو قبل لسانوهلل

 [.ُٔٗاٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى 

عهد قطعناه على أنفسنا تجاه اهلل عز كجلن لن نخوف العهدن لن نرجع عن ىذا العهد ما حيينان 
 سنلقى اهلل كقلوبنا تخفع بهذا الذم  منا بو كعاىدنا اهلل عليو كألسنتنا تردد ذلك.

داء اهلل كأعدائنا أكلياء لنا نذؿ لهمن أرضنا المباركةن شامنا الن لن نخوف العهدن لن نتخذ من أع
التي باركها اهلل سنكوف حراسان لهان لن ندع شبران منها تتدنس بعدك من أعداء اهلل عز كجل يأتي من 
كراء البحار ليستذلنا كليدنس أرضنا التي باركها اهلل قبل أف ننتشي ببركتها. نحن الذين اجتبانا اهلل 

 كأقامنا من الدنيا فوؽ ىذه األرض المباركةن سنكوف حراسان لدينو.عز كجل 

أكؿ سبلح نمارسو في حراسة دينو أتعلموف ما ىو؟ ىو سبلح األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 
 كأعظم بو من سبلح

هىوٍ  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ فى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى ىيمي )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 
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لسوؼ نأمر بالمعركؼ كننهى عن المنكر في أبهاء األمراء كالحكاـن كىذا ما نفعلون لسوؼ نأمر 
ن  بالمعركؼ كننهى عن المنكر في قاعات السبلطين كأماـ كراسي الحكاـن كىذا ما نفعلو اليـو

 بو اهلل عز كجل.كىذا ما أمرنا 

كأنا أعلم أف في الناس من  –كمن ىنا فلف دكلتنا اإلسبلمية تولد اليـو من جديدن كإني أقولها 
يفرح كينتشي بما أقوؿ كفيهم من يتميز غيظان بهذا الذم أقوؿهلل إنها دكلة إسبلمية يا عباد اهللن 

كلسوؼ نكوف رقباءن  كلسوؼ يعلن دستورىا عن مزيد من ىذه الهوية اإلسبلمية لهذه األمةن
كلسوؼ نكوف حراسان لدين اهلل عز كجل ما حيينان ىذا ىو جهادنان ىكذا أقامنا اهلل سبحانو 

 كتعالىن كإننا لنأمل أف نكوف ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل

 [.ًّّلًمينى( ]فاللتهلل )كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن مٍّم ن دىعىا ًإلىى الل ًو كىعىًملى صىاًلحان كىقىاؿى ًإن ًني ًمنى اٍلميسٍ 

ندعو إلى اهلل ال من مستول فوقيٍّ أبدان أبدانن ال نباىى بعلمو تفضلنا أك زدنا بو على من ندعوىم 
إلى اهلل عز كجلن بل ندعو إلى اهللن نأمر بالمعركؼ كننهى عن المنكر ككلنا يقين بأف ىذا الذم 

 لى اهلل عز كجل.ندعوه ربما أصب  غدان خيران مني كمن كثيرو من الدعاة إ

 أنا أدعو إلى اهلل نعم كلكنني أخشى من مكر اهلل 

 [.ٗٗ)فىبلى يىٍأمىني مىٍكرى الٌلًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلخىاًسريكفى( ]األعراؼهلل 

أقامني اهلل  مران بالمعركؼ ناىيان عن المنكر لكن ما أدرم إالـ تنتهي نفسي بو إليو كأم المنزلقات 
أجدىا أمامي ىل أستطيع أف أنجو منها أـ ال؟ أدعو إلى اهلل كأنا أحذر على نفسي من التيو بعد 

منين كما أكثر ما رأينان  الرشدن أدعو إلى اهلل التائهين كأنا أتالور أف ىذا التائو ربما كاف غدان خيران 
ما أكثر ما رأينا أناسان عاشوا صدر شبابهم تائهين عن الرشد ثم أصبحوا في مقدمة الربانيين من 
عباد اهللن كىل نسيتم من كاف بشره الحافين كىل نسيتم من كاف الفضيل بن عياضن كما أكثر 

كنهى عن المنكر معتزان معتدان  الناس الذين يعيدكف سيرة بلعاـ بن باعوراءن دعا كأمر بالمعركؼ
بثقافة إسبلمية كرثها في يـو من األياـ ثم إف الكبر زجو في حالة من التيو كالبعد عن اهللن كنظر 
كإذا ىو يطأطئ الرأس لوالية أعداء اهلل عز كجل لو. تلك ىي سنة اهللن نسير في غمار ىذه 

ن بالمعركؼن ناىين عن المنكر بالالراحة الحقيقة حراسان ألرضنا المباركةن حراسان لديننان  مري
كبالحكمة اللتين أمرنا بهما اهلل عز كجلن ال نوقف ألسنتنا عن ىذه الوظيفة أماـ أكبر القادة 
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إف سيًئٍلنىا عن الجهاد فهذا  –كىذا ما نفعلون كىذا ما يجب على كل مسلم أف يفعلو  –كالحكاـ 
عرض كالدين فهذه ىي حراستنان كإف سيًئٍلنىا عن ىو جهادنان كإف سيًئٍلنىا عن حراسة األرض كال

الشرؼ الذم نتمتع بو فلنما ىو شرؼ حراسة ىذه األرض المباركة من أف تدنسها قدـ إنساف 
 أعلن عن عداكتو هلل كعداكتو لعباد اهلل عز كجل.

ىذا الن لن ندع العدك المشترؾ يدخل فيما بيننا ليكوف ىو الحكم علينان الن لن نفعل ذلك. على 
نعيشن كبهذا المبدأ نموتن كعلى ىذا المنهج نلقى اهلل سبحانو كتعالىن كموعدنا كموعد الذين 

 –يد الهواف كالذؿ  – ثركا التيو ك ثركا الذؿ ك ثركا اإلعراض عن كصايا اهلل عز كجل كمد اليد 
ندئذون سوؼ إلى أعدائهم كأعداء موالىم كخالقهمن موعدنا معهم يـو يقـو الناس لرب العالمين. ع

ترل إذا انجلى الغبار ىذه ىي الحقيقة التي ينبغي أف نعلمهان أجل سوؼ ترل إذا انجلى الغبار 
 أفرس تحتك أـ حمار. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~819 ~ 
 

 اإلٍالَ ٚا١ٌَبٍخ ٚػاللخ ِب ث١ّٕٙب

 

 

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 ا بينهما.دعوني أبدأ حديثي إليكم اليـو بتعريف لكلٍّ من اإلسبلـ كالسياسة كعبلقة م

 أما اإلسبلـ فهو الدينونة الكاملة بالعبودية هلل عز كجل مع الخضوع لسلطانو كتطبيع شرعو.

 كأما السياسة فهي إدارة األمور أيان كانت بمنتهى ما يمكن تحقيقو من الحكمة.

 ذلكم ىو اإلسبلـ كىذه ىي السياسةن فأيهما التابع كأيهما المتبوع؟ أيهما الخادـ كأيهما السيد
 المطاع؟

من يشك في  –سواء كاف فردان في جماعة أك حاكمان في دكلة  –ليس في المسلمين يا عباد اهلل 
أف اإلسبلـ ىو الحاكم المطاع كىو القائد الميت بىعن كأما السياسة التي ىي إدارة األمور بحكمة فقد  

هلل سبحانو كتعالى كانت كال تزاؿ ىي الخادـن كانت كال تزاؿ ىي الجندم الذم يخضع لسلطاف ا
 كحكمو كمن ثم يخضع لسلطاف اإلسبلـ كشرعو.

أتساءؿ بعد ىذاهلل أفقادة العالم العربي الذين تتألف منهم الجامعة العربيةن تلك التي يحتضنها ما 
يسمى بمنظمة التعاكف اإلسبلمين أفقادة الببلد العربية ىؤالء مسلموف متلزموف بهذه الحقيقة 

سائر تالرفاتهم الحاكم األكؿ ثم يجعلوف من سياساتهم الخادـ المطاع يجعلوف من إسبلمهم في 
إف كاف  –كنحن كيلٍٍّفنىا بحسن الظن  –ألمر اهلل عز كجل كسلطانو كشرعو؟ إف كاف األمر كذلك 

األمر كذلك كإف كاف ىؤالء اإلخوة ال يزالوف على العهدن مسلمين يجعلوف من اإلسبلـ حاكمان 
 فلماذا ال يستجيبوف ألمر اهلل عز كجل القائلهلل على السياسة كسلطانها 
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 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

 لماذا ال يستجيبوف ألمر اهلل القائلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ]الحجراتهلل )ًإن مى

 لماذا ال يستجيبوف ألمر اهلل القائلهلل

قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس كىمىن  ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍم ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى رى ًفي كى يػٍ يػىٍفعىٍل ذىًلكى )ال  خى
 [ُُْ]النساءهلل    ابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجران عىًظيمان( 

 ما لهم ال ينفذكف قوؿ اهلل عز كجلهلل

نػىهيمىا( ]الحجراتهلل   [.ٗ)كىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

لماذا ننظر فنجد انالرافان من ىؤالء القادة الذين تمثلهم الجامعة العربية انالرافان عن ىذا البياف 
 اإللهي كلو؟

ظر فنجدىم يتولوف عدك اهلل عز كجل كعدك المؤمنين قاطبة بدالن من أف يتولوا موالىم لماذا نن
 كخالقهم سبحانو كتعالى؟

 لماذا يجعلوف من عدكىم األرعن كليان لهم من دكف اهلل سبحانو كتعالى؟

ه لماذا يتخذكف من الرشوة الحىكىمى العدؿ بدالن من شرع اهلل سبحانو كتعالى فينقادكف لسلطاف ىذ
الرشوة ثم يتوجهوف تحت ىذا السلطاف إلى إخوانهم في اإلنسانية كفي اإلسبلـن يرسموف 

العقوبات التي تمنعهم رزقهمن التي تمنعهم من أسباب عيشهمن يمعنوف في قطع ركافد الحياةن 
 –ركافد الرزؽ كالمعيشة عن إخوانهم في اإلنسانية كفي اإلسبلـ خضوعان تحت سلطاف الرشوة 

بػيرىٍت أك صىغيرىٍت؟أق –نعم   ولهاهلل خضوعان تحت سلطاف الرشوة كى

إف لم أقل كلمة أخطر  –ككصاياه كراء ظهورىم  rيلقوف بياف رسوؿ اهلل  –كىم مسلموف  –لماذا 
المسلم أخو المسلم ال يظلمون ال ييسلمون ال يخذلون كل المسلم على المسلم ) :rإذ يقوؿ  –

 حراـن دمو كمالو كعرضو(.
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هلل إنهم ال يزالوف مسلمينن إذان لماذا أداركا ظهورىم إلى اإلسبلـ –ا أكثر حسن الظن كأن –أقوؿ 
كاتخذكا من السياسة التي رأكىا كالتي ليقٍّنيوا أبجديتهان جعلوا من ذلك حاكمان على اإلسبلـن جعلوا 

 من ذلك قائدان يقود اإلسبلـ؟

لنا ظهر المجنن قاطعتنا بعد كصاؿن  كما لهذه الشقيقة اإلسبلمية األخرل المجاكرة لنا قد قلبت
خاصمتنا بعد كفاؽ؟ كما لرئيسها الذم ما عهدناه إال مالليان صائمان ما لو قد نسي دركس الدين 
التي تلقاىا يـو كاف يدرس دين اهلل؟ ما لو نسي الوصية النبوية الشريفة التي أسمعنا إياىا بفمو 

بعضهم ببعض؟ ما لو نسي كل ىذا؟ ما لو كالتي توصي المسلمين بأف يكونوا محتفين رحماء 
يواصل اليـو تل أبيب كما أكثر ما أعرض عنو؟ ما لو اليـو يحج إلى كاشنطن ليستبدؿ ىناؾ ميثاقان 

؟ لماذا كفي سبيل أم غرض كأم –كلنعم الميثاؽ الذم ترؾ كلبئس الميثاؽ الذم أخذ  –بميثاؽ 
بلصبلح ما  rكصى اهلل كأكصى رسوؿ اهلل سياسة رعناء يدير ظهره إلخوانو المسلمين الذين أ

 بينهم؟

عباد اهللهلل بوسعكم أف تقرؤكا في سورة الحجرات كغيرىا من كتاب اهلل عز كجل ما يبين أف اهلل عز 
كقد كقع بينهم الشقاؽ أك كقعوا في  –كجل يجعل من عبده المؤمن قاضيان عندما يجد إخوانان لو 

يدخل فيما بينهم كيحقع في أمرىمن اعتمادان على قرائن  يجعلو القر ف قاضيانن –أخطاء كأغبلط 
األحواؿ كالبينات كشهادة الشهودن فلف رأل خطأن أصل  الخطأ بلسانون بنالحون بودهن بغيرتو. إف 
رأل انحرافان نب و إلى ذلك االنحراؼ طبقان لما أمر اهلل سبحانو كتعالىن نقرأ في سورة الحجراتن 

كتاب اهلل عز كجل ىذه الحقيقةن كأبوابنا مفتحة يا عباد اهلل لكل من يغار   نقرأ في بقية ما نقرأه من
ليقبل بدافع  –كالخطأ موجود  –على ىذه األمة أك على ىذه البلدة فيأتي ليالل  خطأن كىقػىعىٍت فيو 

ـى اعوجاجان تم . األبواب مفتحة كالسبل ميسرةن أال تركف إلى الوفود ااتية من  ىنا من الغيرة فيػيقىوٍّ
كىناؾن الكل يلقى الترحيب كالكل ينظر كيبحث كينتقل من صقع إلى صقع كمن بلد إلى بلد 

ليرل بعينو الواقع كليرل بباليرتو خلفيات األمورن فما لهؤالء اإلخوة ال يتخذكف ىذا المنهج الذم 
حن ال نبرئ أحدان كن –أمر اهلل بون ما لهم ال يػيٍقًبليوف إلينا لياللحوا األخطاء التي كقع فيها النظاـ 
كلكن فرؽ بين  –كنحن نقوؿ كل من اتًٍّهٍم يجب أف يوضع في قفه االتهاـ كييحىق عى بشأنو 

ـى االعوجاج بدافع من غيرتو كحبو  المسلم الذم يغار على إخوانو فينقاد إليهم ليالل  الخطأ كليػيقىوٍّ
 تحكم.كبين من ينتهز ىذه الفرصة ليطرؽ باب العدك كليقوؿ للعدكهلل تفضل ف
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أقوؿ لرئيس ىذه الدكلة الشقيقةهلل ألست أنت الذم درست دين اهلل؟ ألست أنت الذم ذك ٍرتػىنىا 
بآيةو بل بحديث من كبلـ رسوؿ اهلل؟ فما لك أعرضت عن ىذا الذم درستو كتعلمتو في سبيل 

لتقضي رشوة بلغت المليارات؟ أئن طيًرؽى بابك برشوة بلغت المليارات جعلت منها الحىكىمى األكؿ 
بموجب ىذا الحىكىم على إخوانك بالعقوبات المختلفةن بالعقوبة في أرزاقهمن بالعقوبة في قطع 

أسباب معايشهم دكف جريرة ارتكبوىان دكف موجب يقتضي ذلك إال اللهم شيء كاحد ىو أف ىذه 
 الرشوة أحرجتك كجعلك تنقاد لمن أمرؾ كنهاؾ.

ين اإلسبلـ كالسياسة أيها اإلخوة. كىذه األسئلة التي ىذه حاليلة ما ينبغي أف نعلم من عبلقة ما ب
تساءلت عنها في حع جامعة الدكؿ العربية كفي حع الدكلة المجاكرة الشقيقة ال أجد من خبلؿ 
ىذا الذم فوًجئىٍت بو أمتنا اإلسبلمية من أقالى الدنيا إلى أقالاىا إال جوابان كاحدان يتنزؿ من علياء 

 الجوابن إنو قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهللالربوبيةن ال أجد إال ىذا 

اًفرًينى أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنينى أىتيرًيديكفى أىف تىٍجعىلي  ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا اٍلكى وٍا ًلٌلًو عىلىٍيكيٍم )يىا أىيػُّهى
ٍرًؾ األىٍسفىًل ًمنى  -ُْْالن اًر كىلىن تىًجدى لىهيٍم نىاًليران( ]النساءهلل  سيٍلطىانان مًُّبينان * ًإف  اٍلمينىاًفًقينى ًفي الد 

ُْٓ.] 

كبعد فلنا لسنا ممن يغمضوا أبالارىم عن الخطأ بل كنا كال نزاؿ نراقب أنفسنا أال نخطئن ككنا 
كال نزاؿ ننبو إخواننا كقادتنا إلى الخطأ كلكن الخطأ الذم نراه ال يبرر أف نضع على أعيننا أقنعة 

لمؤامرة القذرة التي أطبع على تحقيقها كالتخطي  لها كالتنفيذ لها أعداء اهلل عز تعمينا عن رؤية ا
بػيرىٍت ال تبرر أف نتعامى عن مؤامرة ما  كجل كأعداء دينو في العالم أجمعن ىذه األغبلط مهما كى
 أعلم في العالم كلون في تاريخ العالم اإلسبلمي كلو مؤامرة أخطر من ىذه التي تطرؽ اليـو بابنان
نعمن كيًجدىٍت ماليبة الالليبيين لكن ىذه الماليبة لم تدع رؤكس المسلمين تتطأطأن نعم دخل 

 المغوؿ إلى عالمنا ىذا كلكن دخولهم لم يدع المسلمين يذلوا كيهونوا على أنفسهم ق .

قرأت التاريخ كأعدت النظر فيون ما كجدت أبدان أف فتنة داىمت المسلمين جعلتهم يذلوف 
ئوف الرأس ألعداء اهلل كأعدائهم إال مرتين؛ ىذه ىي المرة الثانيةن أما المرة األكلى كيهونوف كيطأط

فتلك الماليبة التي سقطت على أعقابها غرناطة كقرطبةن كالوقت يضيع عن الحديث عن ذلكن 
كما سقطت غرناطة كقرطبة بسبب كيد كلكنها سقطت بسبب الرؤكس التي ذل ٍت كىانت للعدكن 

  الالغير كاليـو نػيٍبتػىلىى بالغراءى  خرينن أقوؿ قولي ىذا كحسبي اهلل العظيم.ذلكم ىو عبد اهلل
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كبعدن عباد اهللهلل إف إخوانكم في ببلدنا العربية اإلسبلمية المجاكرة شاؤكا أف يضربوا المثل األدنى 
كاألح  لخذؿ المسلمين بمناقضة كبلـ رسوؿ اهلل بفرض العقوبات التي تحـر إخوانهم المسلمين 

 من لقمة عيشهمن من رزقهمن من أسباب معايشهمن ىكذا شاؤكا كىكذا اقتضت الًحط ة أف
يضربوا المثل المنح  ىذان أما أنتم فيا أيها اإلخوة المواطنوف علٍّموا إخوانكم أكلئكن علٍّموا 
القريب كالبعيد كيف يكوف التراحمن كيف يكوف التناصرن ابسطوا الرزؽ الذم أكرمكم اهلل عز 

حتاج إليو كجل بو تجارانن بائعينن متعاملينن ابسطوا الرزؽ أماـ المحتاجينن ال تتدخركا شيئان ي
إخوانكمن ال تستغلوا ىذا المنعطف الذم شاءه أكلئك الناس. أقوؿ لنفسي كللتجار كألصحاب 
األمواؿهلل اليـو بوسعكم أف تتقربوا إلى رسوؿ اهلل القائلهلل )الراحموف يرحمهم الرحمن(ن إياكم أف 

عن إخوانهمن  تتبلعبوا باألسعار ألف إخوانان لكم شاؤكا أف يقطعوا لقمة العيش كأسباب الحياة
اضربوا المثل بالنقيض لذلك يا أيها اإلخوة. ال يػىرىيىن  فقير اليـو إخوانان لهم أغنياء كقد منعوىم من 
رفدىم. أال فلتشعركا أف البرد الذم يلف أجساـ ىؤالء الفقراء إنما يلسع ظهوركمن أال فتشعركا أف 

أال فلتشعركا اليـو كتتذكركا قوؿ  الجوع الذم يعض على أمعاء الفقراء إنما يعض عليكم أنتمن
المؤمن للمؤمن كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضان( )المؤمنوف في توادىم ) :rرسوؿ اهلل 

 كتحابهم كمثل الجسد الواحد إف اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(.

تراحمن بالتواصلن سنضرب نحن ىنا في شامنا المكرمة التي كرمها اهلل عز كجل سنضرب المثل بال
بعدكا  –المثل بالتضحية بالنفس في سبيل الغيرن سنضرب المثل بنقيض ىذا الذم شاء إخوة لنا 

أف يضربوا المثل بون خذالفن مقاطعةن إساءةن عمل على أف يشقوا إخوانهم بلبعادىم  –أـ قربوا 
 كفطمهم عن لقمة عيشهم.

و أنكم لستم كذلكن كلتجعلوا من ذلك درسان تنثركنو الن ال يا أيها اإلخوةن أثبتوا للعالم كل
 كتنشركنو في العالم كلو.
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 ِٛلف اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ِٓ اٌزظ١ٕف اٌطبئفٟ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

بلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين مت
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف اإلسبلـ ىو الدين الذم ابتعث اهلل عز كجل بو رسلو كأنبياءه جميعانن بدءان من أكلهم  دـ عليو 
 كم تبيانوهللكصدؽ اهلل القائل في مح .rالالبلة كالسبلـ كانتهاءن بآخرىم كىو محمد 

نىا بًًو ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسى  نىا ًإلىٍيكى كىمىا كىص يػٍ يػٍ يًن مىا كىص ى بًًو نيوحان كىال ًذم أىٍكحى ى كىًعيسىى )شىرىعى لىكيم مٍّنى الدٍّ
 [.ُّأىٍف أىًقيميوا الدٍّينى كىالى تػىتػىفىر قيوا ًفيًو( ]الشورل هلل 

ـ ذرعان بأىل الكتابن بل إف اإلسبلـ متمثبلن في كمن ىنا فلف اإلسبلـ لم يضع في يوـو من األيا
الدكؿ اإلسبلمية المتوالية التي كانت ترعى الشريعة اإلسبلمية كتطبقها كما أمر اهلل عز كجل ككما 
أنزؿن كاف اإلسبلـ متمثبلن في ىذه الدكؿ اإلسبلمية تحتضن أىل الكتابن ترعاىمن تبرىمن تذكد 

نية بالعدؿ كعلى السواء. كتأملوا يا عباد اهلل في الفتوحات عنهمن تتقاسم معهم الحقوؽ اإلنسا
اإلسبلمية التي امتدت إلى ببلد الشاـ ىذهن كالتي امتدت إلى مالر لم يػيٍلجىأ نالراني أك يهودم 
إلى أف يبدؿ دينو ىنا أك ىناؾن كبقي النالارل في ببلد الشاـ إلى أف جاءت الغزكات الالليبية 

المسلمينن سعداء بالفت  اإلسبلمي الذم طهر الشاـ من االستعمار أعدادىم متكافئة مع أعداد 
 الركمانين ككاف أقباط مالر سعداء بالفت  اإلسبلمي الذم طهر مالر من اإلمبراطورية الركمانية.

ككما أف اإلسبلـ لم يضع ذرعان في يوـو من األياـ بأىل الكتاب فلنو لم يضع ذرعان بالفرؽ 
أكاخر القرف األكؿ الهجرم. ظهرت كما تعلموف فرؽ إسبلمية كالمعتزلة باإلسبلمية التي تنامت في 

كالمرجئة كالجهمية كالقدرية كالحشوية كغيرىا فهل ضاؽ السواد األعظم من المسلمين الذم 
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يشكل بما يسمى بأىل السنة كالجماعة ىل ضاؽ أىل اإلسبلـ ذرعان بهذه الفرؽ؟ بل احتضنتهم 
نموا في تربة الحرية الفكريةن ثم إنهم بادكا بعد أف سادكا عن طريع الدكلة اإلسبلميةن ترعرعوا ك 

 الحوار كالنقاش األخوم المتبادؿ.

كاعلموا أيها اإلخوة أف ىذا الذم أقولو لكم إنما تحقع تحت سلطاف القاعدة القائلةهلل )أال ال 
ف ىو الشرعة المطبقة يػيٍفتىنن نالراني عن نالرانيتو كال يػيٍفتىنن يهودم عن يهوديتو(ن ىذا المبدأ كا

 خبلؿ القركف المتالرمة كلها.

كىذه حقيقة نعود بها إلى ألف باء تاريخنا العربي اإلسبلمي الذم ما ينبغي أف  –إذا تبين ىذا 
إذا علمنا ىذه نعلم أنو لو جاز للمسلمين أف يغمضوا أعينهم كينثركا تهم الكفر  –يجهلو أحد منا 

از لهم أف ينثركا تهمة الكفر لتلك الفرؽ التي تنامت في أكاخر رشان ال دراكان على من يشاؤكف لج
القرف األكؿ من الهجرةن الجهميةن المرجئةن المعتزلةن الحشويةن القدريةن الخوارجن كلكن أصغوا 
السمع جيدان كابحثوا كنقبوا ىل تركف في أئمة المسلمين من نعت أيان من ىذه الفرؽ بالكفر؟ لن 

ذم ييكىفٍّرى اإلنساف ىو نفسون ىو الذم ييكىفٍّري نفسون فلذا لم يكفر المسلم تجدكا. القاعدة أف ال
نفسو فلف أحدان ال يملك أف يكفره. لو أف إنسانان ارتكب الموبقات المكفرة ثم عاد فقاؿ أنا 
مسلم فلف كلمتو ىذه إعبلف بأنو قد تاب ك ب إلى اهللن كىو إعبلف بأف اهلل عز كجل قد قبل 

رفنا ىذه الحقيقة يا عباد اهلل عرفنا بالبداىة أف ال يجوز في شرع اهلل عز كجل أف توبتو. إذا ع
تهتاج طوائف من المسلمين بعضهم على بعضن ال يجوز في شرع اهلل أف يهتاج المسلموف على 
الكتابيين كال الكتابيوف على المسلمين لمجرد أف ىؤالء مسلموف كأف ىؤالء كتابيوفن ىكذا قرر  

 كىكذا قررت سنة رسوؿ اهلل كىكذا قرر كاقع األمة اإلسبلمية فيما مضى.كتاب اهلل 

ال يجوز في شرع اهلل عز كجل أف تهتاج الحركب بين فرؽ المسلمين أيان كانت بسبب أنها فرؽ 
مختلفة. فرؽ المسلمين انبثقت من داخل الوجود اإلسبلمين فرؽ المسلمين تنتمي إلى اإلسبلـن 

إلسبلـن إذان ال يجوز ذلك ق . ىذا الهياج الذم ييسمى اليـو بالحرب ينتمي كلٌّ منها إلى ا
الطائفية ينبغي أف تعلموا يا عباد اهلل أف الذين يستثيركنها كيحاكلوف أف يقدحوا زناد العداكة 

كالبغضاء في الحرب المشتعلة بين الفرؽ اإلسبلمية المختلفة ينبغي أف تعلموا أف ىؤالء ليسوا من 
شيءن كإف تظاىركا بأنهم ينتالركف لبعضو منها ضد البعض ااخر. إف الذين  تلك الفرؽ في

ينفخوف في ضراـ ىذه الفتنة ليسوا من اإلسبلـ الذم شرفنا اهلل عز كجل بو في شيء. إذان من 



  

 ~826 ~ 
 

ىم؟ إنهم قد يكونوف أصابع عربية كإسبلمية كلكنها مستعبدة كخادمة لسواعد غربية تعلن العداكة 
كة كالبغضاء لعباد اهلل المؤمنين باهلل سبحانو كتعالى. لئن رأيتم سيما اإلسبلـ في هلل كتعلن العدا

ىذه األصابع التي تحاكؿ أف تشعل نيراف البغضاء فالعداكة فالحركب بين فرؽ اإلسبلـ أك طوائفو 
ا أك بين المسلمين كالكتابيين فلتعلموا أف ىذه األقنعة التي تستر كجوه ىؤالء الناس بالسواد إنم
ىي أقنعة تستر حقيقة ينبغي أف نعلمهان إف ىؤالء كإف كانوا أصابع عربية كإسبلمية لكنهم في 
الحقيقة عبيد مستذىلوف مهانوفن خىدىـ لسواعد غربية أعلنت أخيران الحرب على اهلل كمن ثم 

 الحرب على عباد اهلل المؤمنين بو.

 عباد اهللهلل إنكم جميعان تقرؤكف قولو سبحانو كتعالىهلل

ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمراف هلل ) ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّكىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

كما أكثر ما رأيت ىذه ااية ملالقة على جدراف زيينت بها أبهاء بيوت كقيعافن كلكن ىل تأملتم 
ًميعان( ٍبًل الٌلًو جى  في معنى ىذا األمر اإللهيهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

السواد األعظم من المسلمين الذم يسمى بأىل السنة كالجماعة؟ ىل الخطاب موجو فق  إلى 
ىل ااية تقوؿ لهم كحدىم اتفقوا ضد الفرؽ اإلسبلمية األخرل كإف كنتم تخطئونها؟ ال يا عباد 
ًميعان( موجوه إلى المسلمين كيبلًّ دكف تجزئةن  ٍبًل الٌلًو جى اهلل. الخطاب ىنا إذ يقوؿ )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

المسلمين بقضهم كقضيضهم بما فيهم السواد األعظمن بما فيهم الفرؽ التي تنتمي إلى  موجو إلى
اإلسبلـ كتعتز بانتمائها إلى اإلسبلـن ىؤالء جميعان ىم الذين يقوؿ لهم اهلل عز كجلهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا 

ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا(ن مهما اختلفتم كمهما توزعتكم االجتهاد ٍبًل الٌلًو جى ات في طرؽ شتى فلف ًبحى
الجامع المشترؾ موجودن كإف الجامع المشترؾ ىو الذم يدخلكم في رحاب الرحمة اإللهية غدانن 
الجزع اإلسبلمي موجودن تمسكوا بهذا الجزع كال تفرقوا. إذان فهذه ااية العظمى في كتاب اهلل 

العظمى تهيب  عز كجل تلطم كجوه الذين ينفخوف في نيراف الحركب الطائفية. ىذه ااية
 بالمسلمين أال يستذلوا كأال يهونوا كأال يجعلوا من أنفسهم عبيدان أذالء ألكلئك األعداء.

إف بشكل مباشر أك  –يا عجبان يا عباد اهلل كيف ال يىاٍلحيوا ىؤالء اإلخوة الذين بايعوا أعداء اهلل 
كاتير األجنبي الغربي كيف يرضوف ألنفسهم الهواف؟ أال يركف أك يسمعوف بالكاري  –غير مباشر 

الذم يسخر من ىؤالء الذين أعلنوا بسلوكهم العبودية لقادة الغربن الذين أعلنوا بسلوكهم 
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العبودية كالذؿ كالهواف لمن يريد أف يجتث شأفتهم من أرضهمن لمن يريد أف يأخذ خيراتهم 
 الذؿ كالهواف؟أجمعن لمن يريد أف يقضي على كجودىمن أال يركف إلى الكاريكاتير الذم يبعث 

في الغرب جمهرة كبرل معارضة لهذا الذم يفعلو قادة األمم الغربية. تعالوا فانظركا كيف يعبر 
الكاريكاتير عن ذؿ ىؤالء المسلمينن ككيف ينظر إلى ىؤالء الالامدين الثابتين على كلمة اهلل عز 

 كجلن ينظر إليهم نظر إجبلؿن نظر إعظاـ.

كىو خيًلعى شريفانن شرفو فطرة تنبض بين جوانحون خيًلعى  –مر باإلنساف يا عجبان يا عجبانن أينتهي األ
أيغدك اإلنساف ممسوخان تغيب عنو مشاعر  –كريمان في حع نفسون كرامتو تنبض بين جوانحو 

شرفون تغيب عنو مشاعر كرامتون كفي سبيل ماذا؟ في سبيل أف يػيٍقضىى عليون في سبيل أف يالب  
 لنار التي يشعلهان حطبان لهذه النار التي يشعلها.بعد قليل ضرامان لهذه ا

األمور التي تجرمن كلها يجرم يا عباد اهلل تحت أغطية من القرارات المكتوبةن كلدم طائفة من 
ىذه القراراتن كاإلنساف الذم ال صلة لو بهذه القرارات ال يعيش في ىذا العالرن يعيش في 

صدرت من مجلس األمن القومي األمريكي في  عالور غابرة قديمة. كاحدة من ىذه القرارات
أكاخر القرف الماضي تبرر الحرب الطائفية األىليةن تدعو إلى إشعاؿ الحرب الطائفية األىلية بين 

المسلمين. التقرير يبدأ بالحديث عن خطر اإلسبلـ الوارد كالداىم إلى المجتمعات الغربية 
حدث عن العبلج الذم ال يالد الخطر اإلسبلمي بشطريها األكركبي كاألمريكين ثم إف التقرير يت

 عن الغرب فق  بل يجتثو من ينابيعو أيضانن يقوؿهلل

 )إف الدكاء ىو العمل على تأليب المسلمين بعضهم على بعض(

كاهلل ىذه ىي الاليغة بعد أف تػيتػىٍرجىمى إلى اللغة العربيةن يجب تأليب المسلمين بعضهم على بعض 
ثم تتحوؿ العداكة إلى حركبن كمن الذم يجني ثمرات ىذه الحركب بحيث تهتاج بينهم العداكة 

 ذلك العدك الذم ينتظر كينفخ من ىناؾ في نيراف ىذه الفتنة.

يا عباد اهللهلل أتريدكف أف تعرفوا الفرؽ بين موقف اإلسبلـ من الخالاـ الطائفي فضبلن عن الحرب 
ن موقف أعداء اهلل عز كجل؟ تعالوا الطائفية؟ أتريدكف أف تعرفوا الفرؽ بين موقف اإلسبلـ كبي
 فانظركا إلى ىذه الالورة أياـ الفت  اإلسبلمي في الشاـ.
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كلكن رجاؿ الدين في بيت المقدس أصركا على أف ال يوقعوا  –كما تعلموف   –فيًتحىٍت الشاـ 
ـى عمر على ىذه الببلدن كجاء إلى بي ت صك الالل  كالتعاكف إال مع أمير المؤمنين عمرن كاستػيٍقًد

المقدسن توجو أكؿ ما كصل إلى بيت المقدس إلى الالخرة المشرفة فوجد ركامان من األقذار قد 
جيمٍّعىٍت فوؽ ىذه الالخرةن لماذا؟ ىكذا كاف يفعل االستعمار الركمانين يثير النالارل على 
ردكد اليهودن يدفعهم إلى استقذار الالخرة المقدسة التي يقدسها اليهودن ثم يثير اليهود بدافع من 
الفعل إلى تقذير مكاف كنيسة القيامة حيث كيًلدى سيدنا عيسىن كىكذا يثير الطائفتين كيبلًّ منهما 
على ااخر لكي يجد العدك موطئان مستقران لنفسو بين ذلك الضراـ من الحرب الطائفيةن ىكذا  

 في عمل عمر كانت تفعل االمبراطورية الركمانية كىكذا يفعل اليـو أحفادىمن أما اإلسبلـ ممثبلن 
 فماذا صنع؟

عندما كجد ىذه األقذار خلع رداءه كأخذ ينظف الالخرة المقدسة بردائو من ىذه األقذارن 
سرعاف ما تعاكف معو الذين كانوا من حولون ثم إنو ذىب يزكر مكاف كالدة سيدنا عيسى على نبينا 

 اءه كأخذ ينظف ذلك المكاف.كعليو الالبلة كالسبلـن رأل ىنالك أيضان ركامان من األقذارن خلع رد

ن كىذا ىو  –عدك اإلنسانية كعدك اهلل  –ذلكم ىو عمل العدك  الذم يتوارثو أعداء اهلل اليـو
موقف اإلسبلـن موقف اإلسبلـ قضى على تلك الكراىية كجمع بين الدينين كسرعاف ما تحقع 

 الالل .

 حسبي ىذه الالورةن كحسبكم ىذا المعنى يا عباد اهلل.

كا يا أيها اإلخوة قبل أف تتحوؿ حياتكم إلى الحياة البرزخية األخرل فتندموا كالت حين أال فارعو 
ندـ. ال تجعلوا من أنفسكم أعداءن لربكم كعبيدان ألعداء موالكم كخالقكم سبحانو كتعالىن أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.

كأذكر نفسي بأف اهلل عز كجل ال يػىٍرحىم من ال يػىٍرحىمن ىكذا أعلن  عباد اهللهلل مىر ةن أخرل أيذىكٍّرًكيمٍ 
في الحديث الالحي ن كىذا المنعطف الذم نمر بو ىي الفترة االمتحانية التي تتجلى  rرسوؿ اهلل 

فيها رحمة اإلنساف بأخيو اإلنسافن حذار يا عباد اهللن حذار يا أيها الموسركفن حذار يا أيها 
لذم يجمعونو في جيوبهم أك الذم يملؤكف بو خزائنهمن حذار من أف تنتهزكا المتعشقوف للماؿ ا

فرصة األسر التي تطوؼ بحياة إخواف لكم يحتاجوف حاجة ماسة إلى كسائل التدفئةن إياكم أف 
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تمسخوا إنسانيتكم كتمزقوا رحمتكم بلخوانكم فتنتهزكا الفرصة لتحرموىم من ىذه األداة. إياكم 
 –لوا منها سوقان سوداء ينظر الفقير فبل يجد سبيبلن إلى جذبها إلى دارهن يبيت أف تتكلفوا بأف تجع
ىو كأىلو ال أقوؿ على الطول فق  بل يبيت كالجميع أجسامهم ترتعد من  –كأنا أعلم ذلك 

البردن كأنت تتمتع بالدؼء في زكايا بيتك أجمعن أين ىي إنسانيتك يا أخي. إف كنت ممن يؤمن 
لك إلى إيمانكن أىًكليكى إلى إنذار اهلل لكن كإف كنت ممن شردكا عن صراط اهلل باهلل عز كجل فأك

كعن سبيل اإليماف باهلل فلني أحيلك إلى إنسانيتك كىي فطرة فطرؾ اهلل عز كجل عليها. إياؾ أف 
 تجعل من ىذه الحالة االمتحانية  التي يزجنا اهلل عز كجل فيها سبيبلن الحتكار األرزاؽن سبيبلن لرفع
أثمانها كأنت اشتريتها بثمن رخيه قبل أف تحيع ىذه الشدة. لماذا يا ىذا اإلنساف؟ لماذا تنتهز 

 فرصة حاجة أخيك لتقتلو فتحيا من كراء موتون لماذا؟ 

مرة أخرل بل مرة ثالثة أيضان أكصي نفسي كأكصي إخواننا في الشاـ بأف يضربوا المثل األعلى في 
س يضربوف المثل األح  في المقاطعة التي ال تبالي بالفقير كمآلو التراحم. إف كاف من حولنا أنا

 فأنا أدعو نفسي كأدعوكم يا أىل الشاـ إلى أف تضربوا المثل بالتراحم.
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 ال رَٕٛا فٍَط١ٓ ... ػلٚٔب ٚاؽل

 

 

ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

حقيقة إنسانية كإسبلمية كشرعية ينبغي أف أعود فأحدثكم عنها كينبغي أف تكونوا دائمان على ذيٍكرو 
ضية فلسطين ىذه. إنها ليست كما قد يتالور البعض قضية إقليمية تعود إلى بقعة من منهان إنها ق

أرض كييٍسأىؿي عنها جماعة من الناسن ال يا عباد اهللن إنها قضية األمة اإلسبلمية جمعاء قادة 
كشعوبانن كإف المسؤكلية فيها ملقاة على أعناقنا نحن المسلمين قاطبةن كلسوؼ يوقفنا اهلل عز كجل 

 دان بين يديون كلسوؼ يحاسبنا على ىذه المسؤكلية إف حسابان عسيران أك يسيران.غ

كالتأصيل الفقهي يا عباد اهلل لهذه المسألة التي يجب أف نعود فنتذكرىا ىو أف نعلم أف الفت  
كقد دخلت ىذه  –اإلسبلمي عندما امتد إلى ببلد الشاـ كتحررت الشاـ من االستعمار الركماني 

كالقرار الفقهي المتفع عليو  –ذ ذلك اليـو في اإلسبلـ كأصبحت جزءان من دار اإلسبلـ البقعة من
ىو أف دار اإلسبلـ تبقى دار إسبلـ إلى أف تقـو الساعةن ال يمكن أف تتحوؿ بعد ذلك فتعود إلى 
ما كانت عليو قبل الفت ن كإذا اعتدل على شبر من ىذه الدار معتدكف مغتالبوف  ثموف فلف على 

سلمين قاطبة أف يحرركا ذلك الشبر من عدكاف المعتدين كمن ظلم الظالمينن كإف ىم لم الم
 ثموف  –فيما أعلم من شرع اهلل عز كجل  –يفعلوا ذلك كأعرضوا عن ىذه المسؤكلية فالجميع 

 عاصوف متلبسوف بمسؤكليةو يحاسبهم اهلل سبحانو كتعالى عليهان ىذا من جانب.

لم يا عباد اهلل أف ىذه المؤامرة عندما نػيفٍّذىٍت منذ أف امتدت يد كمن جانب  خر ينبغي أف نع
بريطانيا إلى تطبيقها كتنفيذىا كإلى ىذا اليـو لم يكن المراد  نذاؾ كال اليـو أف يجد اليهود 
مستقران لهم من ىذه البقعة كأف يتقاسموا العيش كأسبابو مع جيراف لهمن الن لم يكن ىذا ىو 
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المقالود كال يزاؿ أف تػيت ٌخذى ىذه المسألة سرطانان يستقر في أدؽ جزءو من  المقالودن كإنما كاف
أجزاء جسم األمة اإلسبلمية. الخطة المرسومة ىي أف يػيت ٌخذى من ىذا الذم أقولو لكم كرمان خطيران 
سرطانيان يستقر في القلب المقدس من جسم ىذه األمة اإلسبلميةن ىذا ىو المراد. كإذا كاف ىذا 

إذان ينبغي أف نعلم أف الماليبة ليست  –و الشيء الذم ينبغي أف نعلمو جميعان ىو الواقع كى –
ماليبة إقليمن كليست ماليبة فئة من الناس كإنما ىي ماليبة ىذه األمة جمعاءن ىذه حقيقة ينبغي 

 أف نعلمها.

رطاني من كينبغي أف نعلم أف المجتمع الغربي بشطريو األكركبي كاألمريكي يغذم ىذا الوـر الس
أجل أف تكوف المشكلة التي تشل فاعلية األمة اإلسبلمية مشكلة حاضرة كي ال تغيب ق ن 

كأمريكا ىي التي تقود اليـو ىذه الخطة كىي التي ترعى ىذه الغاية. صحي  أنها خرجت اليـو من 
ها كلكن عزائ –كىي تحمل أثقاالن من الخسارة في األركاح كفي الماؿ كفي غير ذلك  –العراؽ 

أنها نف ذىٍت األمر الالادر إليها من إسرائيل أف تزيل الخطر الوىمي المتمثل في أسلحة دمارن في 
أسلحة نوكية تتحين العراؽ الزماف المناسب الستعمالها ضد إسرائيلن عزاء أمريكا التي خرجت 

الذم  عزاؤىا ىذا –كىي تحمل أثقاالن من الخسارة في الركح كالماؿ كغير ذلك  –بخفي حنين 
 أقولو لكم.

كاليـو ننظر فنجد أف الجريمة قد استشرت لدل ىذا الوـر السرطاني الذم أحدثكم عنو كما لم 
 يستشر في عهد من العهود الغابرة ق .

إف إسرائيل اليـو تنتعل القانوف الدكلي لالالحها كما لم تنتعلو قبل اليـو ق . كإف إسرائيل اليـو 
تستعبد األسرة اإلنسانية متمثلة في مؤسساتها العالمية كالدكلية كما لم تستعبدىا من قبل ق . 
 قد كإنكم لتجدكف دالئل ذلك كاضحة كال عجب أيها اإلخوةن ال عجبن ذلك ألف أمريكا أكالن 

أعلنت أكثر من مرة أنها على استعدادو ألف تدمر الجنس البشرم أجمع في سبيل المحافظة على 
أمن ىذا الوـر السرطانين في سبيل المحافظة على أمن إسرائيلن كذلك ألننا نفت  أعيننا كنلتفت 

ك الذين كانوا قبل يمينان كشماالن إلى مىٍن حولنا من أمتنا كإخواننا العرب كالمسلمين فننظر إلى أكلئ
حينو من الزمن يتسابقوف إلى مقاطعة إسرائيل كيلتقطوف أنفاسهم بحثان عن الساعة المبلئمة 

لبلنقضاض إلعادة الحع المسلوب كالستعادة األكطاف المغتالبةن ننظر إلى ىؤالء كإذا بهم اليـو 
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السرطاني الذم غيًرسى من يتسابقوف لمد جسور التآلف كالتعاكف كالتعايش ما بينهم كبين ىذا الوـر 
 أجل القضاء على كجودىمن من أجل القضاء على كينونتهم اإلنسانية كالحضارية.

الن بل نظرنا فوجدنا ىنالك من العرب المسلمين من ينادم بضركرة التعامل مع إسرائيل بالحكمة 
ينبغي أف نتعامل  المتناىيةن أجلن سمعنا ما لم تالدقو  ذاننا كبلمان ينبثع من أفواه عرب مسلمينهلل

مع إسرائيل بمنتهى الحكمةن كلكأف العرب كالمسلمين قد أخذكا منها بالخناؽ فهي تكاد تلفظ 
أنفاسها كلذلك فلننا نستجدم الرحمة كننادم اإلنسانية رأفةن بهذا الذم نأخذ منو بالخناؽ كالذم 

 يكاد يلفظ أنفاسو.

 من قبل فيما أحسب.من أجل ذلك تمرد ىذا العدك تمردان ال عهد لنا بو 

ىا ىو ذا باألمس قد أحرؽ مسجدان بكاملو أتى النيراف على كلو في القطاعن كريًسمىٍت عليو 
 شعارات ال أريد أف أحدثكم عنها.

كىا ىو ذا باب المغاربة في بيت المقدس قد أيًغلع مقدمة بين يدم كارثة تتهدد األمة العربية 
 كاإلسبلمية بها.

عرب كالمسلمين فلماذا ال تتمرد إسرائيلن لماذا ال تركل القانوف الدكلي ىذا ىو كاقعنا نحن ال
بقدميهان لماذا ال تبالع على القرارات التي تريد أف تأخذ منها بالعناؽن القرارات التي تريد أف 
ن  تجردىان لماذا كقد أصب  الذين يتربالوف بها الدكائر باألمس أصبحوا المدافعين عنها اليـو

ذين كانوا يدعوف إلى الجهاد ضد ىذا العدك الذم استلب األرض كالعرض أصب  أكلئك ال
 أصبحوا يدعوف العالم اإلسبلمي إلى أف يتعامل مع إسرائيل بالحكمة كاللينن نعم.

أال كلتعلموا يا عباد اهلل أف ىذه األسلحة التي تندلع إلينا من يمين كشماؿ كىؤالء المسلحين 
كتحريقان إنما يتم ذلك كلو من أجل قرة عين إسرائيلن علم ذلك من  الذين يمعنوف تقتيبلن كتخريبان 

 علم كجهلو من جهل.

ال أقوؿ على عرش  –عباد اهللهلل ذلك ىو الولي الذم يحمي الظالمن الذم يحمي المجـر المتربع 
؟ من ىو كىلًيػُّنىا  –فلسطين  بل المتربع على صدكر األمة اإلسبلمية جمعاء. فمن ىو كلي المظلـو

 ن يا عباد اهلل؟نح

 كىلًيػُّنىا اهلل 
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اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذينى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىيمي الط   اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓييٍخرًجيونػىهيم مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرةهلل 

الولين كلكن ربنا عز كجل يريد منا شيئان كاحدان تجدكنو في ىذا الذم يقوؿ كىلًيػُّنىا اهللن كلكن ىذا 
 خطابان لناهلل

 [.ُّٗ)كىالى تىًهنيوا كىالى تىٍحزىنيوا كىأىنتيمي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى( ] ؿ عمرافهلل 

أف نكوف ىذا ما يطلبو اهلل عز كجل منا. يطلب اهلل عز كجل منا أف نكوف مؤمنين بالدؽن ال 
مؤمنين إيمانان تقليديان. كعندما نكوف مؤمنين بالدؽ بقضنا كقضيضنا على شتى المستويات فلف 

أكؿ معنى من معاني إيماننا الالادؽ أف نعود فنتوب إلى اهللن ينبغي أف نتوب إلى اهلل أيها اإلخوة. 
ى فارتكبنا ما نهى. ما أكثر ما شردنا عن صراطون ما أكثر ما أمر فلم ننفذ أمرهن ما أكثر ما نه

أجلن أكؿ معنى من معاني إيماننا الحقيقي أف نعود فنجدد البيعة مع اهلل من خبلؿ توبة نالوحةن 
ذلك ألنو ما من ماليبة تحل بالمسلمين إال كىي جزاء معالية بل معاصو ارتكبوىان كصدؽ اهلل 

 القائلهلل

ا كىسىبىٍت أىٍيًدي ًثيرو(    ]الشورلهلل )كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى  [َّكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى

 كصدؽ اهلل القائلهلل

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍم أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكيم مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتيم مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًديره( ] ؿ عمرافهلل 

كال يقولن قائلهلل أما أنا فبل أعلم أنني قد ارتكبت كزران. عباد اهللهلل ليس فينا من لم نتوب إلى اهلل. 
يقالرن أنا الذم أحدثكم بهذا الحديث أكؿ المقالرين. كلنا عبيد مملوكوف هللن ككلنا مقالركف في 

 جنب اهلل عز كجلن كاهلل يدعو المؤمنين جميعان إلى التوبة فيقوؿهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل )كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جى   [.ًُّميعان أىيػُّهى

المعنى الثاني لهذا اإليماف الذم ينبغي أف نجدده بين جوانحنا كفي سلوكنا ىو أف نتضرع على 
أعتاب اهللن ىو أف نذؿ خاشعين ملتجئين إلى ساحة فضل اهلل عز كجلن ىكذا يقوؿ اهلل عز كجل 

 كىكذا يذكرناهلل
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 [.ًٗإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿهلل )

 رب  الرب سبحانو كتعالى بين االستغاثة باهلل عز كجل كبين االستجابة. ربنا عز كجل يقوؿهلل

ضىر عيوفى * فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتى 
انيوٍا يػىٍعمىليوفى( ]األنعاـهلل   [.ّْ – ِْبىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى

ما ينبغي أف نكوف من ىؤالء الذين قست قلوبهمن السيما كنحن نرل الماليبة التي أرسلها اهلل عز 
لينا لئليقاظن ككاهلل إنها ستدبر كما أقبلتن كلقد رأيتها في إقبالها كرأيتها في إدبارىان كجل إ

 كلسوؼ تدبر كلكن اهلل ينتظر منا صدؽ األكبة إليون ينتظر منا صدؽ التوبة بين يديو.

أيها اإلخوةهلل إف التوكيل في كل األعماؿ سائغ كمشركعن كباب المعامبلت في الشريعة اإلسبلمية 
على ذلك. ال حرج في أف أككلك أف تشترم لي عقاران أك أف تبيع لي دارانن أما التوكيل في ينه 

االلتجاء إلى اهلل فغير كاردن ال يقولن قائل ألخيو أك صاحبو أك رجل ممن يظن فيو الالبلحهلل ادع 
ل في طرؽ باب اهلل لنان التجئ إلى اهلل بدالن عنين ال يا أيها اإلخوة. كلنا عبيد هلل عز كجل. ال توكي

اهلل عز كجل. ينبغي أيها اإلخوة أف نلتجئ جميعان إلى اهللن كينبغي أف نتضرع على أعتاب اهلل عز 
كجل متمسكنينن أذالءن بائسينن فقراء نعلن على كل المستويات أننا عبيد لموالنا كخالقنان ال 

باألسحارن في األكقات ندين ألحدو بالعبودية إال لون ال نستنزؿ النالر إال من لدنون نناديو 
الخاصةن نبكين نتضرعن ككلما كاف اإلنساف يتبو أ مركزان أعلى يكوف تضرعو أقرب إلى االستجابةن 

 يكوف تضرعو ذا معنى أىم كذا حقيقة أقربن ىذا ىو دكاؤنا أيها اإلخوة.

 نىا اهلل عز كجل نعمن إذا كاف الظالم تتواله أمريكا فهي كليُّ ذلك الظالمن نحن يتوالنا اهللن كىلًيػُّ 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرةهلل   [.ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى

لكن البد أف نجدد إيماننان كالبد أف نتوب إلى اهلل عز كجل من  ثامنا التي اقترفناىا في جنب 
لذم لم يقالر في جنب اهلل سبحانو كتعالىن اهللن ككلنا أيها اإلخوة  ثموفن كلنا مقالركف. من ىو ا

 ثم ينبغي أف نتضرع كنذؿ هلل سبحانو كتعالى.

الذؿ للمولى فوؽ ىذه األرض أعلى درجة يتبوؤىا اإلنساف في الرضا عند اهلل سبحانو كتعالىن 
 كأيسر سبيل كأغلى ثمن يقدمو اإلنساف الستنزاؿ النالر من عند اهلل.
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االلتجاء إلى اهلل ىو الدكاء األكحد كىو البديل عن التدبيرن الن بل إف على أني ال أقوؿ لكم إف 
شرعنا أمرنا بأف نتخذ كل األسباب المادية الظاىرة كلكنو أنبأنا أف ىذه األسباب ال فاعلية لهان  
كل ما في األمر أننا نستجيب في ذلك ألمر اهلل عز كجلن أما الفاعلية فلنما تكمن بأف نطرؽ 

اب اهلل سبحانو كتعالىن الفاعلية تكمن في البكاء في األسحار. النالر الذم كعدنا بأيدم الذؿ ب
اهلل عز كجل بو يكمن في أف نعلن عن عبوديتنا لموالنا كخالقنا. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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بَُُٔٙ  َّ َُْٛا ا٠ِ ٍْجِ َ٠ ُْ ٌَ َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ آ ()اٌَِّن٠ َْ زَُلٚ ْٙ ُِّ  ُُ٘ َٚ  ُٓ ِْ ُُ األَ ٌَـئَِه ٌَُٙ ْٚ ٍُ أُ ٍْ  ثِظُ

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

حده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتق

 يةه في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني طويبلنن فيها الكثير من التبشير كفيها الكثير من التحذيرن 
كلعل من الخير أف نتدبرىا جميعان في مثل ىذا الموقفن لعلها توقظنا من رقادن كلعلها تنبهنا من 

نعاـ يتحدث البياف اإللهي عن فريقين اثنينن أحدىما غفلة. في كتاب اهلل عز كجل في سورة األ
الفريع الجان  عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن الكافر بوعد اهلل ككعيدهن المستكبر على أكامره 
كنهيون كالفريع الثاني مؤمن بألوىية اهلل عز كجل كموقن بعبوديتو للخالع سبحانو كتعالى كخاضع 

 ثم يتساءؿ البياف اإللهي قائبلنهلل لسلطاف ىديو كلشرائع أمره كنهيون

 [.ُٖ)فىأىمُّ اٍلفىرًيقىٍيًن أىحىعُّ بًاألىٍمًن ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى( ]األنعاـهلل 

 الفريع األكؿ أـ الفريع الثاني؟! كيجيب البياف اإللهي قائبلنهلل

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي ا  [.ِٖألىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـهلل )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

تلك ىي ااية التي استوقفتني طويبلن. تلمست فيها كثيران من البشارة كلكني كقفت فيها على كثيرو 
 من التحذير

( أم ال غيرىم )لىهيمي  انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى األىٍمني كىىيم )ال ًذينى  مىنيوٍا( كلكنو عاد فقاؿهلل )كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى
 مٍُّهتىديكفى(.

مؤمنوف بعبوديتنا  –كىذا شيء نحمد اهلل عز كجل عليو  –نحن يا عباد اهلل مؤمنوف باهلل عز كجل 
نىا إيماننا ىذا من الشوائبن ىل صفينا  لو كمؤمنوف بربوبيتو كاحدان فردان صمدان لنا كلكن ىل صف يػٍ

باهلل عز كجل مع الظلم في حياتنا كسلوكنا  إيماننا ىذا من شوائب الظلم أـ تمازج اإليماف
 كشؤكننا؟ البياف اإللهي يقوؿهلل 
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انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـهلل   [.ِٖ)ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

كالعالياف كليس المراد بو الكفر ألف كما الظلم يا عباد اهلل؟ المراد بالظلم ىنا كل أنواع الفسوؽ 
الكفر ال يتعايش مع اإليماف ق ن ىما نقيضاف. إذان المراد بالظلم كل أنواع الفسوؽن فمن  من 
باهلل عز كجل بلسانو كلكنو لم يخضع لسلطاف األكامر اإللهية بسلوكو فقد مزج إيمانو بظلم. كل 

لم يالطبغ بذؿ العبادة كالعبودية هلل عز  من أعلن بلسانو أنو مؤمن باهلل عز كجل كلكن سلوكو
كجل بكل أنواع العبادات التي تعرفوفن لم تعرؼ جبهتو السجودن لم تعرؼ أعضاؤه كلم تستلم 
للعبادات المختلفة المتنوعة التي أمره اهلل سبحانو كتعالى بها فقد مزج إيمانو بالظلم. كل من 

التجارةن متمثلة في فضوؿ األرزاؽ المختلفةن  ىيمنت محبة الدنيا متمثلة في الماؿن متمثلة في 
كل من ىيمن ذلك كلو على كيانو فراح يستثمر المنعطفات السيئة كالظركؼ االستثنائية كحاالت 
الضيع التي تطوؼ بالفقراء كالمعوزينن اعتالر من ىذه الحالة رأس ماؿو لتجارتون رأس ماؿو ألرباحو 

 فقد مزج إيمانو بالظلمن كأم ظلم.

 ثر االستئثار على كاجب اإليثارن كل من طول مشاعر الرحمة من قلبو كأبعدىا إلى زاكية كل من 
بعيدةو بعيدة كنشر في زكايا قلبو بدالن من ذلك األثرةن حب الذاتن كراح ينتهز ظركفان كهذا الظرؼ 

لالالحون الذم نمر بون راح ينتهز الضائقة االقتالادية ملونة بألوانها التي تعرفوفن راح يستثمرىا 
راح يستثمرىا يلهث ذاىبان  يبان ليمؤل من كراء ىذه المحنة جيبو على حساب أكلئك المعوزين 

المحتاجينن ينظر حاجة ىؤالء الفقراء إلى المحركقات فيفعل كل ما توحي إليو بو نفسو األمارة بل 
كمن أجل أف يجعل  يوحي إليو بو شيطانو من السبل المتعرجة لييحىوٍّؿى ىذه المادة إلى سوؽ سوداء

ىؤالء المعوزين يعتالركف كجودىم المالي في سبيل شيء من الدؼء كلتعود ىذه العالارة إلى 
 جيب ىؤالء المتخمينن ىؤالء قد مزجوا إيمانهم باهلل بظلم.

ىؤالء التجار الذين اشتركا السلع المجتمعة  –كدعوني أضع النقاط لكم على حركفها  –ىؤالء 
ىذه األزمة كلكن لما كجدكا ىذه الضائقة قد أطلت برأسها قفزكا بأسعارىا  لديهم بأسعار ما قبل

إلى الرقم الذم يشاؤكفن لماذا يا أخي؟! ألف الضائقة تأمرنا بذلك. ىل اشتريت من جديد ىذه 
السلع بأثمانها المرتفعة الجديد؟ إف كنت فعلت ذلك فلك الحعن أما أف تنتهز ىذه الفرصة 

يبلن أنك قد اشتريت ىذه السلعة بالثمن الجديد المنسجم مع ىذه فتضاعف من أرباحك متخ
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الضائقة فذلك ظلم كأم ظلم. ىؤالء كلهم أيها اإلخوة ىم الذين مزجوا إيمانهم بظلم. كرسوؿ اهلل 
r يقوؿهلل 

 )مىٍن ال يػىٍرحىم ال يػيٍرحىم( كالحديث صحي  يا عباد اهلل.

تلك ىي جريرة ىؤالء الجشعينن تلك ىي جريرة كلعلكم تقولوف فتلك ىي جريرة ىؤالء الظالمينن 
 ىؤالء الذين قست قلوبهمن فما ذنب ااخرين؟

ثػيرى الخىبىث(. rإف رسوؿ اهلل   يقوؿ كقد سيًئلى أنهلك كفينا الالالحوف قاؿهلل )نعم إذا كى

 كصدؽ اهلل القائلهلل

نىةن ال  تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآص ةن   [.ِٓ( ]األنفاؿهلل )كىاتػ قيوٍا ًفتػٍ

أقولها في ىذه الساعة المباركة  مبلن ال أف يالل صوت حلقي بل  مبلن أف يالل صوت قلبي إلى 
ىؤالء اإلخوة الذين ينتهزكف كيبتهلوف مثل ىذه الحالة من الضيعن مثل ىذه المحنة أك مثل ىذا 

ينثركنها كينشركنها بين عباد  االبتبلء فينقضوف يمينان أك شماالن من أجل أف ينتهزكا الفرصة ال لرحمة
اهلل المعوزينن الن من أجل أف ينتهزكا ىذه الفرصة لملء جيوبهم أك لملء صناديقهم. يا ىذا ماذا 

تفعل بالماؿ الذم يزيد عن لقمة طعامك كالذم يزيد عن لباسك كالذم يزيد عن الدار التي 
وت فجر ؾ إلى ماليرؾن أفتأخذ أسكنك اهلل سبحانو كتعالى فيها؟ ماذا تفعل إف جاءؾ ملك الم

شيئان من كل ما قد جمعت معك؟ إف ىو إال لفافة الكفن التي ستذىب بها إلى موالؾ كخالقك 
 سبحانو كتعالىن كلقد قاؿ المالطفى كصدؽ فيما قاؿهلل

)إذا أمسى أحدكم  منان في سربو معافى في بدنو عند قوت يومو فكأنما حيزت إليو الدنيا 
 بحذافيرىا(.

أقوؿن يقوؿ بياف اهلل عز كجل عن الناس الذين كعدىم أف يكرمهم باألمن في دنياىم أعود ف
 ك خرتهمن من ىم؟

( ]األنعاـهلل  انػىهيم ًبظيٍلمو  [.ِٖ)ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 لم يخلطوا إيمانهم بظلمن ىا نحن خلطنا إيماننا بظلمن كلقد علمتم أف الظلم أنواعن كالظلم كلو
عائد إلى كياف من يظلم نفسون فظلم الفسوؽ يعود إلى من يمارس الفسوؽ ألوانان كأنواعانن كظلم 
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االبتعاد عن أكامر اهلل كنواىيو إنما يعود بظلمو إلى نفسون تلك ىي الحقيقة. كالذم يظلم إخوانو 
 في اإلنسانية إنما يعود ظلمو في الحقيقة أيضان إلى نفسو يا عباد اهلل.

هلل ىذا الواقع الذم ال أصفو أنا كإنما يالفو بياف اهلل عز كجل ىو الذم جعل الطغاة عباد اهلل
كالبغاة من أطراؼ العالم اإلسبلمي يرموننا بسهم كاحد كيتجهوف إلينا لتنفيذ خط  كاحدة اجتمعوا 

ظلم لما عليهان كال كاهللن لوال ىذا األمر الذم حاؽ بنان لوال ىذا اإليماف الذم امتزج في كياننا بال
أيتي ى لهذه الخط  أف تيٍستىٍثمىرن كلما أيتي  لهذه الخط  أف تالل إلينا كأف تتسرب إلى مجتمعاتنان 
ال كاهلل الذم ال إلو إال ىون كلكن أنظر كتنظركف إلى مجتمعاتنا اإلسبلمية بعدت أك قربت فماذا 

رتهان مآذف يتبارل كثيركف أجد؟ أجد شعائر لئلسبلـ تلتمع كتتألعن مساجد يتسابع كثيركف إلى عما
في تطويلهان أصوات القر ف تتلى ىنا كىناؾ بأجمل األصواتن كل ذلك موجودن رسـو إسبلميةن 
شعائر إسبلمية تتألع ثم إنني أغوص إلى ما كراء ىذه الالور فماذا أجد؟ أجد ىذا الظلم الذم 

لتكم يمينان كشماالن إلى أكلئك حد ثى عنو بياف اهلل عز كجلن كلعلكم تعلموف ما أعني. اذىبوا بأخي
الذين أغدؽ اهلل عليهم في الرزؽن الذين أكرمهم اهلل عز كجل بالكنوز الالفراء كالسوداءن أكرمهم 

اهلل عز كجل بكنوزو تنبع من باطن األرض ككنوزو تتألع لهم في ظاىرىا ماذا تجدكف؟ أما شعائر 
سبلمين أما سلوؾ اإلنساف مع ربو في دارهن في اإلسبلـ فكثيرة كيتم التسابع إليهان أما السلوؾ اإل

مجتمعون في جامعاتهمن في المؤسسات التربوية التي يرعونها فلف تنظر فتجد أف اإلسبلـ ىنالك 
غريب. ىذا ىو الذم جعل ىذه الخط  تتنامى ثم تورؽ ثم تثمرن كلعلكم تعلموف أف األمر لم يعد 

تعلموف أف رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت على المؤل أف  خفيان منذ أف انهار االتحاد السوفييتين أال
العدك الشرس الوحيد قد غاب كزاؿ كأف الغرب قد أمن شدائده كمخاكفون بقي عدك أشرسن أال 
كىو اإلسبلـن كمنذ ذلك اليـو كمعظم قادة الغرب يتوارثوف ىذا اإلعبلفن يتوارثوف ىذا التقريرن 

حت التقارير علنية ال داعي إلى أف يهمس اإلنساف بأذف كلقد أصبحت الوثائع مكشوفةن أصب
صاحبو بشأنهان كلعلكم جميعان تعلموف  خر أك بعض ىذه الوثائع يقوؿهلل إف الخطر اإلسبلمي 

يتمثل في أنو يتكاثر تكاثران نوعيان مرعبانن كيف يتكاثر؟ يتكاثر في ربوع اإلسبلـ عن طريع النسل 
بوع الغرب بسبب قبوؿ كثيرو من المثقفين لئلصغاء إلى اإلسبلـ الذم يتنامى بسرعةن كيتكاثر في ر 

كمن ثم العتناؽ اإلسبلـ. إذان ينبغي السعي البلىث للقضاء على ىذا الخطرن ككيف يتم القضاء 
على ىذا الخطر؟ بوسيلتين اثنتينن أكالن شل فاعلية ىذه الدكؿ كالمجتمعات اإلسبلمية عن طريع 

إلخوةن إف استبلب تلك المجتمعات الغربية بل الدكؿ الغربية لكنوزنا إفقارىان كال كاهلل أيها ا
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الظاىرة كالباطنة ليس ذلك لسبب مجرد افتقارىا إليها كلكن من أجل أف يشلوا بذلك فاعلية 
 المجتمعات اإلسبلمية.

الوسيلة الثانية العمل على أف يستحر القتل ىنا كىنا كىناؾ بالمسلمين حتى يقاـك ذلك تنامي 
يادة التناسل في مجتمعاتهمن ىذا شيء مقركء. لماذا يستحر القتل ىنا كىناؾ؟ من أجل أف كز 

يقاـك ذلك زيادة التناسل. كم ككم قيًتلى عندما اغتالبت أمريكا العراؽن نعم اغتالبتها كاغتالبت  
 كل ما فيها كمن فيها.

 كم ككم ىم المسلموف الذين استحر القتل بهم في ليبيا.

 تحر القتل بهم في الجزائر قبل ذلك.كم ككم الذين اس

كم ككم يستحر القتل بالمسلمين ىنا كىنا كىناؾن كىا ىم أكالء يطرقوف بأيديهم الحمراء 
مجتمعاتنان بلدنا ىذان من أجل ماذا يا عباد اهلل؟ من أجل القضاء على اإلسبلـن كالخطة كما 

فشل فاعلية المسلمين عن طريع أقولها لكم تتمثل في كسيلتين اثنتينن أما الوسيلة األكلى 
إفقارىمن أما الوسيلة الثانية فهي الوقوؼ في كجو تنامي المسلمين عن طريع التناسل المتزايد 

الذم يػيٍرًعب أعداء اهلل كأعداء اإلسبلـن ككيف السبيل إلى ذلك؟ بأف تدكر رحى القتل الجماعي 
مسلموف بأيد أعدائهم باسم محاربة بدكف موجب على المسلمين. ىا أنتم تركف كيف يػيقىت لي ال

اإلرىابن ككيف يػيقىت لي المسلموف بأيدم إخوانهم باسم الجهادن أال تركف ذلك؟! إذان فالمسلموف 
يػيقىت لوف ىنا كيػيقىت لوف ىناؾن كأين ىو النالير؟ النالير ىو اهللن كلكن حققوا الشرط. ما العبلج؟ 

 العبلج كاض  في كتاب اهلل

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـهلل )ال ًذينى  مىني   [.ِٖوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 العبلج أف نالفي إيماننا من الشوائب.

أقولها كما قلت لكم باألمس لنفسي أكالن كأقولها لكم جميعان كأقولها لقادتنا جميعانهلل يا أيها اإلخوة 
باهلل لكن تعالوا نتعاكف لنالفي إيماننا من شوائب الظلمن لنالفي إيماننا من  نحن جميعان مؤمنوف

الفسوؽ بأنواعو كأشكالو المختلفةن إف نحن فعلنا ذلك حقع اهلل سبحانو كتعالى الوعد الذم 
أخذه على نفسو تجاىنان سيستتب األمن كستزكؿ المخاكؼن أقولها كأنا المسؤكؿ عن ىذا الكبلـ 

 رب العالمين سبحانو كتعالىن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.الذم يضمنو لنا 
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 اٌطو٠ك اٌٝ اٌؾو٠خ

 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف حرية اإلنساف كاحدة من أقدس ما فطر اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف عليو. حرية اإلنساف ىي 
المرقاة التي يتم البلوغ بها إلى الشأك الحضارم اإلنساني األمثل. حرية اإلنساف ىي السبيل الذم 

التعاكف اإلنساني كلنسيج الود كالتعايش فيما بين أفراده على النهج الذم يتفع مع البد منو لنسيج 
العدالة اإلنسانية المثلى. كلقد كانت كلمة الحرية ىذه كاحدة من الشعارات التي تم الهتاؼ بها 
عندما فيتحت األبواب إلى ىذه الفتنة التي أكصلتنا منها إلى ىذا المنحدر. كلقد كاف في الناس 

حلموا كىم يسمعوف تلك الهتافات بسم الحرية أف حرية قريبة ستتفت  أبوابها كأف المجتمع  من
اإلنساني سيزداد سعادة في ظلهان كلكن سرعاف ما استيقظوا من ىذا الحلم على سراب كسرعاف 

ب   الشاة تحت ىتاؼ التكبير هلل. كلكن تعالوا نت ب   كما تيذى حدث ما نظركا فوجدكا أف الحرية تيذى
 عن الحرية؛ حقيقتها كالسبيل إليها كثمراتها التي البد أف تجنيها اإلنسانية.

الحرية الحقيقية يا عباد اهلل ىي أف ينعتع اإلنساف من كل سلطاف داخلي في نفسو كخارجي في 
مجتمعو إال سلطاف ذلك الذم خلقو فسواه فعدلو في أم صورة ما شاء ركبون تلك ىي الحرية 

كما  –المطلقةن كإذا ما تمتع بها اإلنساف كناؿ حظوتها فلنو ينعتع بذلك من أسر نفسو الحقيقية 
 كينعتع من أسر مجتمعو بشتى صنوفو كأضرابو. –أخطر أسر النفس كأىوائها 

 كلكن كيف تتم الرحلة القدسية إلى التحقع بهذه الحرية يا عباد اهلل؟
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ي أف يعلم اإلنساف ىويتو كأف يدرؾ أنو عبده مملوؾ إف الخطوة األكلى في السير إليها إنما تتمثل ف
لخالقو الذم أبدعو كصوره كالذم إليو ىو تدبيره كالذم منو انطلع كجوده كإليو يتم رجوعو كأنو 
إنما يتحرؾ في قبضتو كأنو يسير طبع إرادتو كقضائو. كإنما يتشبع اإلنساف بهذه الحقيقة عندما 

ىذه الهوية إذ يطالعو عليها بياف اهلل سبحانو كتعالىن يالغي إلى  يالغي مليان كبتدبر كتأمل إلى مر ة
 قولوهلل

ةو فىًمنى الٌلًو ثيم  ًإذىا مىس كيمي الضُّرُّ فىًللىٍيًو تىٍجأىريكفى(      ]النحلهلل   [ّٓ)كىمىا ًبكيم مٍّن نػٍٍّعمى

 يتأمل في قولو سبحانو كتعالىهلل

ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى  ًإف ييرًٍدؾى ًبخىٍيرو فىبلى رى د  ًلفىٍضًلًو( ]يونسهلل  )كى  [.َُٕلىوي ًإال  ىيوى كى

 يتأمل في قولو عز كجلهلل

ا كىىيٍم الى )كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدًه كىيػيٍرًسلي عىلىٍيكيم حىفىظىةن حىت ىى ًإذىا جىاء أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي تػىوىفػ ٍتوي ريسيلينى 
 [.ُٔ]األنعاـهلل يػيفىرٍّطيوفى( 

 يالغي إلى قولوهلل

اًفريكفى ًإال  ًفي غيريكرو * أىم ٍن ىى  ًن ًإًف اٍلكى ا ال ًذم ىيوى جينده ل كيٍم يىناليريكيم مٍّن ديكًف الر ٍحمى ا ال ًذم )أىم ٍن ىىذى ذى
 [.ُِ-َِيػىٍرزيقيكيٍم ًإٍف أىٍمسىكى ًرٍزقىوي بىل ل جُّوا ًفي عيتػيوٍّ كىنػيفيورو( ]الملكهلل 

يالغي اإلنساف إلى ىذا الخطاب الرباني كيتأمل من خبللو ىويتو عبدان مملوكان ذليبلن في قبضة اهلل 
 سبحانو كتعالى.

ما الخطوة الثانية التي البد أف ينتهي إليها بعد ىذه يا عباد اهلل؟ الخطوة الثانية أف يعلم يقينان أف 
يبكيو عندما يشاءن ىو الذم يسعد كىو أمره كلو بيد اهلل كحدهن كأنو ىو الذم يضحكو إف شاء ك 

 –شاء أـ أبى  –الذم يشقين بيده ملكوت أمرهن يعلم ذلك تمامانن كإذا أدرؾ ىذا فاض قلبو 
تعظيمان لهذا اإللو الخالعن فاض قلبو مهابة لهذا اإللو الخالع كفاض قلبو حبان لهذا اإللو الخالع. 

شهواتو كأىوائون لم يبع لمزاجو النفسي سلطن إالـ ينتهي حالو بعد ىذا؟ ينعتع من أسر نفسو ك 
سلطاف عليون لم يبع ألىوائو التي ترده كتالده أم  –أيان كاف نوعها  –عليون لم يبع لعالبيتو 

سلطاف عليون فهذا ىو االنعتاؽ األكؿ كىو االنعتاؽ األخطر كاألمثل. ثم إنو ينعتع بعد ذلك من 
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ن يطمعو تطميع مطمعن كمن ىم؟ إف ىم إال عبيد أسر الخبلئع أجمعن لن يخيفو تهديد مخيف كل
أمثالون إف ىم إال عبيد مملوكوف مثلو لهذا اإللو الذم خلعن لهذا اإللو الذم بيده كل شيء كإليو 

ىذا الذم عرؼ مملوكيتو هللن كىذا الذم فاض قلبو  –مالير كل شيء. أفيمكن أف يطأطئ الرأس 
أس لمخلوؽ؟! أفيمكن أف يمد يد الذؿ كالهواف إلى أفيمكن أف يطأطئ الر  –من ثم تعظيمان هلل 

مخلوؽ؟! أفيمكن أف يخيفو مخلوؽ مهما أزبد كأرغى كمهما ىدد كأنذر؟! أفيمكن أف يطمع في 
 غير مطمع؟! أف يطمع من يد مخلوؼ؟! ال يا عباد اهلل.

كمملوكيتو هلل  كىكذا فلتعلموا أف الحرية الحقيقية المطلقة إنما ىي الوجو الثاني لعبودية اإلنساف
عز كجل. كن عبدان حقيقيان لموالؾ كانظر كيف تكوف حران الحرية المطلقةن الحرية التي تعتقك من 
أىواء نفسكن الحرية التي تعتقك من سلطاف مجتمعك. كلن تكوف مالغيان في ىذه الحالة إال إلى 

 .األمر الالادر إليك من الواحد الذم ال ثاني لو كىو موالؾ األكحد سبحانو

 صورتاف أضعكم أمامهما يا عباد اهلل تجسيدان لهذه الحقيقةهلل

الالورة األكلى في كتاب اهلل عز كجلهلل سحرة فرعوف كانوا أشباحان تتحرؾ في ظبلؿ  مرية فرعوف 
كحكمو كسلطانون ككانوا إذا مارسوا أعمالهم السحرية قاؿ أحدىمهلل )بًًعز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني 

 [ن كىكذا.ْْ]الشعراءهلل  اٍلغىالًبيوفى(

ٍلقىان  فلما عرفوا ىوياتهمن كلما أدرؾ كلٌّ منهم ىويتو عبدان مملوكان هلل ال لغير اهلل عز كجل خيًلقيوا خى
  خرن كاسمعوا كتبينوا الالورةهلل

أىٍف  ذىفى لىكيٍم ًإن وي  )فىأيٍلًقيى الس حىرىةي سيج دان قىاليوا  مىن ا ًبرىبٍّ ىىاريكفى كىميوسىى * قىاؿى  مىنتيٍم لىوي قػىٍبلى 
يصىلٍّبػىن كيٍم فً  ؼو كىألى يقىطٍّعىن  أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيم مٍٍّن ًخبلى ًبيريكيمي ال ًذم عىل مىكيمي السٍٍّحرى فىؤلى ي جيذيكًع الن ٍخًل لىكى

ابان كىأىبٍػقىى(       ]طوهلل   [ُٕ-َٕكىلىتػىٍعلىمين  أىيػُّنىا أىشىدُّ عىذى

اب أكلئك الذين كانوا يقولوفهلل )بًًعز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى(ن ما الذم قالوه بعد فماذا كاف جو 
 أف عثركا على ىوياتهم الحقيقية؟

ا تػىٍقًضي ىى  يػٍّنىاًت كىال ًذم فىطىرىنىا فىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو ًإن مى ًذًه )قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءنىا ًمنى اٍلبػى
ٍغًفرى لىنىا خىطىايىانىا كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السٍٍّحًر كى  نٍػيىا * ًإن ا  مىن ا ًبرىبػٍّنىا لًيػى ره كىأىبٍػقىى( اٍلحىيىاةى الدُّ يػٍ الل وي خى

 [ّٕ-ِٕ]طوهلل 
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 تلك ىي ثمرة عبودية اإلنساف هلل عز كجلن ال تأتي إال من خبلؿ ىذا السبيل.

ورة تكاد تكوف معاصرةن رجل معركؼ لدل من يبحثوف عن الدعاة الالادقين الالورة الثانية ص
المستقيمين المخلالين هلل عز كجلن إنو سعيده النورسي ذاؾ الذم ليقٍّبى ببديع الزمافن اشترؾ في 
الحرب العالمية األكلى كًقٍيدى أسيران تحت يد القياصرة الركس  نذاؾن كذات يـو دخل ضاب  من 

كاف الجميع   –لى معسكر األسرل يتفقدىمن كمر  أثناء تجوالو ببديع الزماف ىذا الضباط الركس إ
كلكن بديع الزماف ىذا لم يتحرؾ من مكانون لفت ذلك نظره كأقبل  –يقوموف عندما يالل إليهم 

إليو قائبلنهلل لعلك ال تعرفنين قاؿهلل بل أنا أعرفكن أنت ذاؾ الذم ييسمى نيقوالن قاؿهلل فأنت إذان 
عظمة القياصرة الركس؟ قاؿهلل الن كلكن اإللو الذم أنا عبده يمنعني من أف أذؿ كأىىيٍوفى تستهين ب

لغيره. سرعاف ما أحيل إلى المحكمة الميدانية كحيًكمى عليو باإلعداـن كلما جيء بو إلى ساحة 
الذم التنفيذ أقبل إليو القائد الركسي يتأملو ثم رىبىتى على كتفو قائبلنهلل إنني معجب بهذا الدين 

 أعز ؾ إلى ىذا الحد كعفا عنو.

صورتاف ما أظن أننا بحاجة إلى مزيد. نهتف بالحريةن لنا ذلكن أما أف نتنكب عن طريع الحرية 
 فذلك زيف أم زيف.

الطريع القدسي إلى الحرية ىو ىذا يا عباد اهللن أف نعلم ىوياتنا كأف ندرؾ أننا مملوكوف لواحد ال 
سير في الطريع الذم شرعن عندئذو سنعلم أم معجزة ستتحقع بين ثاني لو كأف نعاىده على ال

جوانحنان إنها المعجزة التي ىي أقول من كل قوةن إنها المعجزة الخارقة التي تتسامى على كل 
أنواع األسلحةن إنها المعجزة الخارقة ألنها تأخذ سلطانها من لدف موالنا عز كجلن من شىد  ًصلىتىوي 

اهلل سبحانو كتعالى بالفاتو رىب ان. ىذه ىي الحقيقة التي ينبغي أف نتبي نهان ككم أكد باهلل عبدان أكرمو 
كأكد لو بلغت كلماتي ىذه أسماع الذين كانوا باألمس القريب يهتفوف بالحرية الحرية الحرية 

في ليعلموا إف كانوا صادقين في البحث عنها فهذا ىو الطريع إلى الحريةن ستجمعنا من نثار كستؤلٍّ 
سبيلنا بالود كلسوؼ تالعد بنا من خبلؿ مرقاة العز إلى الشأك الحضارم األمثلن أما إف كانوا 

 يتاجركف بهذه الكلمة كيخلالوف لنقيضها فذلك شيء  خر.

أما نحن فتعالوا أقولها لنفسي كلكم كلكل من يسمع كبلمين تعالوا نجدد البيعة مع اهلل عبيدان لون 
فلسوؼ يكرمنا اهلل عز كجل بخوارؽ النالر كخوارؽ التأييد كالسلمن عبيدان حقيقيين لو كمن ثم 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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كبعدهلل فلف العالم كلو قد احتفل باألمس بوالدة المسي  سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كلقد 
ا االحتفاؿ بهذه أحسن رجاؿ الدين إخواننا في بلدتنا المباركة ىذه صنعان إذ كقفوا مضموف ىذ

المناسبة العظمى على االلتجاء إلى اهلل كعلى التضرع على أعتاب اهلل كعلى صلوات أف ينزؿ اهلل 
 سبحانو كتعالى علينا من شآبيب رحمتو ككرمو كغفرانو.

سائركف على  –في سورية اإلسبلمية المباركة  –كما أظن إال أننا جميعان في ىذه البلدة المباركة 
كما أظن إال أف احتفاالت سورية برأس السنة الميبلدية ما أظن إال أنها ستكوف امتدادان ىذا النهجن 

الحتفالنا بميبلد سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كما كاف ذلك االحتفاؿ كقفان على االلتجاء 
إلى اهلل كالتضرع على أعتاب اهللن فلسوؼ تكوف ليلة السنة الميبلدية الجديدة كذلك فيما 

 سب. كلئن كاف رجاؿ الدين المسيحي أعلنوا ذلك فما أحرانا جميعان أف نعلن أيضان ذلك.أح

إف احتفاء الفنادؽ كغير الفنادؽ كالمبلىي في مثل ىذه الليلة كعالمنا منكوب بما تعلموف كسورية 
ى تمر بالفتنة التي تعلموف شيء ال يتفع ال مع الذكؽ كال مع الشرؼ كال مع الكرامة. أرأيتم إل

بيوتاتنا التي دخلها الكربن أرأيتم إلى القلوب التي ىيمن عليها الحزف أفيتفع ذلك مع برنامج 
ساعات لىٍهوو يػيٍعلىني عنها على رؤكس األشهاد كفي الشوارع رقالان كلهوان كعربدة كنحو ذلك. من 

عهودن إنو من كليت أنو كاف من النشاز الم –ىذا الذم يتهيأ الستقباؿ مثل ىذا األمر؟! إنو نشاز 
 أح  أنواع النشاز
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} َٓ بِكل١ِ َغ اٌظَّ َِ ُوُْٛٔٛا  َٚ ُْٕٛا ارَّمُْٛا هللّاَ  َِ َٓ آ َٙب اٌَِّن٠  } ٠َب أ٠َُّ

 

 

 الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف عقد ما بيننا كبين اهلل سبحانو كتعالى في محكم تبيانو ىو اإليماف بذاتو العليةن ذلك ىو العقد 
هلل سبحانو كتعالى كيؤكده على أسماع عباده؛ اإليماف باهلل إلهان كاحدان فردان الذم يكرره بياف ا

صمدان ال شريك لون منو المبتدأ كإليو االنتهاء. كلكن الشأف في بياف اهلل عز كجل أف يقيٍّدي اإليماف 
 الشأف في بياف اهلل عز كجل .rبالالدؽن يكرر ذلك كيؤكده في محكم تبيانو المنزؿ على رسولنا 

 كلما تحدث عن اإليماف أف يقي ده بضركرة الالدؽن تأملوا مثبلن في قولو سبحانو كتعالىهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اتػ قيوٍا الٌلوى كىكيونيوٍا مىعى الال اًدًقينى( ]التوبةهلل   [.ُُٗ)يىا أىيػُّهى

 انظركا كتدبركا في قولو عز كجلهلل

 [ّّأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميتػ قيوفى( ]الزمرهلل )كىال ًذم جىاء بًالالٍٍّدًؽ كىصىد ؽى ًبًو 

 تأملوا في قولو سبحانو كتعالىهلل

هيم م ن يىنتىًظري كى  هيم م ن قىضىى نىٍحبىوي كىًمنػٍ مىا بىد ليوا )ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى رًجىاؿه صىدىقيوا مىا عىاىىديكا الل وى عىلىٍيًو فىًمنػٍ
نى ًباًلٍدًقًهٍم كىيػيعىذٍّبى اٍلمينىاًفًقينى ًإف شىاء أىٍك يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم ًإف  الل وى كىافى تػىٍبًديبلن * لًيىٍجًزمى الل وي الال اًدًقي

 [.ِْ-ِّغىفيوران ر ًحيمان(          ]األحزابهلل 

كتحدث البياف اإللهي عن أمم ابتبلىا اهلل عز كجل بفتن كهذه الفتنة التي نمر بها اليـو ثم تحدث 
 بين في ذلك فقاؿهللعن أثر الالدؽ الذم يست
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اًذبًينى( ]العنكب  [.ّوتهلل )كىلىقىٍد فػىتػىن ا ال ًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىن  الل وي ال ًذينى صىدىقيوا كىلىيػىٍعلىمىن  اٍلكى

أجل يا عباد اهللن الالدؽ ىو الشيء الذم نفتقده كنكاد ال نعثر عليو في عالمنا اإلسبلمي 
ن الالدؽ ىو السر الكامن كراء اللسافن ما أيسر على اللساف أف المترامي األبعاد كاافا ؽ اليـو

يدعي اإليماف كلكن الالدؽ إذ يهيمن على القلوب ىو الذم يقود كىو الذم يسوؽ كىو الذم 
يحقع المعجزات. لو تحقع الالدؽ مع اهلل سبحانو كتعالى لقادنا الالدؽ جميعان إلى التمسك 

 دان ألمره إذ قاؿهللبحبل اهلل سبحانو كتعالى انقيا

ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمرافهلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

كإذان لوجدنا أف االعتالاـ بحبل اهلل عز كجل يقودنا إلى مشاعر األخوة اإليمانية يسرم نسيجها 
نا إلى التعاكف الذم في أرجاء العالم اإلسبلمي كلون كإذا لوجدنا أف مشاعر اإلخوة اإليمانية تقود

 أمر اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

الالدؽ يدفع إلى التمسًك بحبل اهللن كالتمسكي بحبل اهلل يدفع إلى مشاعر األخوة اإليمانية 
فراد العالم اإلسبلمي أجمعن كاألخوة اإليمانية تدفع بدكرىا إلى التعاكفن يسرم نسيجها بين أ

كأشرح لكم التعاكف بكلمة كاحدة موجزة ىي األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر بدافع من 
 اإلشفاؽ كالغيرة كالحب.

ظر إلى عباد اهللهلل إنو لمما يحز في الفؤاد كأنو لمما يرمض النفس كيبعث األسى في المشاعر أف نن
عالمنا اإلسبلمي المترامي األطراؼ الواسع األرجاء الكبير في حجمو الذم يبلغ من حيث الكم 
العددم ما يقارب المليار كنالف المليارن ننظر إلى العالم اإلسبلمي ىذا فنجده معرضان أك شامتان 

. إنو لمما يحز في ا  –يا عباد اهلل  –لفؤاد أك متألبان عندما يتأمل في ىذه الفتنة التي نمر بها اليـو
الكبير في حجمو العددم  –كما قد قلت لكم   –أف ننظر إلى العالم اإلسبلمي المترامي األطراؼ 

كإمكاناتو المادية كالمعنوية كنبحث عن األيدم التي تمتد إلينا للتعاكف الذم أمر اهلل بو كنبحث 
االعوجاجن لؤلمر بالمعركؼن للنهي  عن األيدم التي ينبغي أف تمتد إلينا إلصبلح الفسادن لتقويم

عن المنكرن نبحث ىنا كىناؾ فبل نعثر على ما ينتظره الحلمن ال نعثر على ما يتأملو فؤاد اإلنساف 
المؤمن المشدكد إلى إخوانو المؤمنين بمشاعر األخوةن بمشاعر التعاكفن بمشاعر األلفةن عالمنا 
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وانهان المتألقة بكلمتها القر نيةن منظمة اإلسبلمي ىذا تجسده تلك المؤسسة المشرقة في عن
التعاكف اإلسبلمين كنتأمل فيما كراء ىذا العنواف فبل نعثر على شيءن نتأمل فيما كراء ىذا العنواف 

فبل نعثر  –منظمة التعاكف اإلسبلمي  –الكبير كالذم تتألع فيو الكلمة القر نية كما قلت لكم 
تمتد إلينا بالتعاكفن تمتد إلينا بمشاعر الغيرةن تمتد إلينا على شيء. بينما ننظر كإذا بأيدو أخرل 

باإليناسن كإنها أليدم دكؿ كأناسو ليس بيننا كبينهم إال رحم المشاعر اإلنسانية فق ن ليس بيننا 
 كبينهم كراء المشاعر اإلنسانية أمُّ خيوطو تجمعن أمُّ عبلقة تدفع إلى تعاكف أك ما يشبو التعاكف.

اإلسبلمي الذم نحن جزء ال يتجزأ منو اإلعراض أك الشماتة أك التألب مع العدك  ىناؾ في عالمنا
حيث أناس ليس بيننا كبينهم أمُّ خيوط دينية جامعةن إف ىي إال المشاعر  –على الالديعن كىنا 
كننظر كإذا بهم يعلنوف عن غيرتهمن يعلنوف عن استعدادىم للتعاكف إلى أقالى  –اإلنسانية كحدىا 

كننظر كإذا بالكلمات تترجم إلى معافو كسلوؾ. لعل في الناس من يقوؿهلل إنها مالال  ىي الحدكدن 
التي تدفعهم إلى ىذا التعاكفن حسنان أال يوجد في عالمنا اإلسبلمي مالال  مشتركة تدفعهم إلى 
مثل ىذا التعاكف؟! أمالال  العالم اإلسبلمي الذم تعبر عنو مؤسسة التعاكف اإلسبلمي مالال  

 ة مع مالالحنا اإلسبلميةن كنحن جزء من أمتنا اإلسبلمية جمعاء؟!متناقض

عباد اهللهلل أال يحز ىذا الذم أقولو لكم في النفوس؟! إخواننا كأبناء عمومتنا معرضوفن بل كثير 
منهم شامتوفن كالناس الذين ليس بيننا كبينهم إال مشاعر الرحم اإلنساني يسعوف سعي البلىث 

 ديم كل كسائل العوف المختلفةن ىذا ما يحز في الفؤاد.إلنجادنا كللتعاكف كلتق

كإنني ألقوؿ لهذه المنظمة التي تمثل الشخالية االعتبارية ألمتنا اإلسبلمية جمعاءن أقوؿ لهذه 
المؤسسة متمثلة في أمينها العاـن كعهدم بو أنو صادؽ في إيمانو كإسبلمون كعهدم بو أنو ذك 

ينحدر من أسرة إسبلمية متميزة مخلالةن أقوؿهلل أين ىو محددو إسبلمي رفيعن كعهدم بو أف 
 التعاكف الذم أمر اهلل عز كجل بوهلل

 [.ِ)كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

بلـهلل إنني ال أيبػىرٍّئ الحالة كإنني ألقوؿ ىنا كأيٍسًمعي نفسي كأسمع كل من ييتاح لو أف يسمع ىذا الك
التي تمر بها سورية اليـو من األخطاء المتعددة في النوع كالمختلفة في المالدرن نعمن نحن نعاني 
من أخطاء كثيرةن نعاني من القتل أنواعان كأشكاالنن نعاني من التخريب كالتحريع كالتفجير أشكاالن 
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واؿ كاألعراضن نعاني من تقطيع األكصاؿ كتمثيل كأنواعانن نعاني من االعتداء على الحرمات كاألم
الجثثن نعاني من اعتقاالتن نعانين ما الذم نريده؟ نريد ما يريده اإلسبلـن نريد ما يدعونا كأسرة 

 إيمانية إسبلمية إلى ما يأمرنا بو اهلل عز كجلهلل

 [.ًِم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل )كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلثٍ 

 انالر أخاؾ ظالمان أك مظلومان(.) :rندعو إلى ىذا الذم يأمركم بو رسوؿ اهلل 

انالره ظالمان بردعو عن ظلمون نعم تعالوا فاردعوا الظالم عن ظلمو أيان كافن كانالر أخاؾ مظلومان 
باد اهلل. كل ما في األمرن كأقولها بأف ترد غائلة الظلم عنون ىذا ما نطلبو كىذا ما ندعو إليو يا ع

لكل من يسمع ىذا الكبلـ برشده كعقلو كمشاعر إيمانو بمواله كخالقون كل ما أريد أف أقولو ىو 
أنو ما ينبغي أف نتخذ من ىذه األخطاء ستاران كثيفان لدخاف تيمىر ري من كرائو أخطر كأخبث المؤامرات 

إلى تدمير ىذه المنطقة كلهان كليست سوريا إال مظهران  الالهيونية اإلسرائيلية الخطيرة التي تهدؼ
لعقدة التماس بالنسبة لهذه المنطقةن ىذا كل ما نبتغيون ىذا ما ننتظره من مؤسسة التعاكف 

اإلسبلمين ىذا ما ننتظره من كل أخو في أرجاء عالمنا اإلسبلمين تعالوا فأصلحوا األخطاءن كليس 
أجلن كل ما في األمر  –كأنا كاحده ممن نب و إلى أخطاءو كأنبو  –في الناس من ىو معالوـه من خطأ 

أنو ما ينبغي أف نجعل من ىذه األخطاء كما قلت لكم ستاران كثيفان لدخاف نمرر من كرائو 
المؤامرات الخبيثة التي لم تػيٍبتىلى المنطقة بمثلها قبل ىذا اليـو من أجل تدمير ىذه المنطقة 

 غ ثم تعدـن ىذا ما نريده.كتحويلها إلى لقيمات تستسا 

كلكن إذا عز ت االستجابة نادينا كالتفتنا يمينان كشماالن نبحث عن اإلخوة في اإليمافن نبحث عن 
اإلخوة في اإلسبلـ كلم نجد إال إعراضان كشركدان فلنو يغنينا عن ذلك كلو أف نلتجئ إلى اهلل كنطرؽ 

تو في مجلس خاصٍّ كأقولو ااف علنانهلل تعالوا نقبل بابون كأنا ااف أقولها كأكرر ىذا الذم أقولون قل
 إلى اهللن تعالوا نتب إلى اهللن كاهلل ىو الذم يدعونا إلى ذلك قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل   [.ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

قد تبنا منهان تعالوا نالل  ما قد فسدن تعالوا نػيقىوٍّـ ما  تعالوا نتلمس أخطاءنا كنعلن أماـ بارئنا أن ا
قد اعوجن تعالوا نحاسب أنفسنا كنعلن األكبة إلى اهلل عز كجل كأنا الضمين بأف اهلل عز كجل 

 سيكشف الغمة كسيكشفها بلذف اهللن كأنا الكفيل بأف اهلل سيكشف الغمة.
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ر فحسبنا اهلل مجيرانن كلكن اجعلوا سيل مى ما بين لئن عز النالير فحسبنا اهلل ناليرانن كلئن عز المجي
 بينكم كبين نالر اهلل التوبة إلى اهللن األكبة إلى اهلل.

أقولها للقائمين باألمر في ىذه البلدة المباركةن كأقولها لكل كاحدو كاحدو كاحدو منا. ىؤالء اإلخوة 
لشاـهلل أيها الناس اجتباكم اهلل الذين شرفهم اهلل عز كجل باإلقامة فوؽ ىذه األرض المباركةن ا

كأقامكم فوؽ ىذه األرض المباركة فكونوا على مستول ىذا االجتباءن كونوا على مستول ىذا 
الشرؼن توبوا إلى اهللن عودكا إلى اهلل في معاملة ما بينكم كبين إخوانكمن عودكا إلى اهلل في 

ا لكل ذم حعٍّ حقون كلسوؼ تجدكف عبلقتكم مع اهلل في أسركم كبيوتاتكمن عودكا إلى اهلل أعطو 
االستجابة السريعة  تية من اهلل كلسوؼ يالك نداء اهلل في  ذاننا أك على قلوبناهلل لبيكم يا عبادمن 

 ىا ىو ذا النالر قادـن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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} ِْ َ٘جُٛ َٞ فَبْه ا٠َِّب َٚ  ُْ ِلُو ْٙ ِْٙلٞ أُِٚف ثَِؼ فُْٛا ثَِؼ ْٚ أَ َٚ { 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ذاتو العلية بعهدو تجاه عباده كألـز عباده بعهدو تجاىون كقضى جل جبللو أف  إف اهلل عز كجل ألـز
يكوف كفاؤه لعهده الذم التزمو على ذاتو تجاىهم متوقفان على كفائهم بالعهد الذم ألزمهم بو 

 تجاىو فقاؿ عز كجلهلل

ًإي امى فىاٍرىىبيوًف( ]البقرة هلل   [.َْ)كىأىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم كى

ًإي امى فىاٍرىىبيوًف(ن إف كجدتم في عالر ما من حولكم مظهران من مظاىر اإلرىاب فبل تقيموا لشيءو  )كى
بيوًف(. ًإي امى فىاٍرىى  من ذلك كزنان بل إيام فق  إرىبوف )كى

 كىو سبحانو كتعالى القائلهلل

مىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي الٌلوى عىلىٍيكيٍم كىًفيبلن ًإف  )كىأىٍكفيوٍا بًعىٍهًد الٌلًو ًإذىا عىاىىدتٍُّم كىالى تىنقيضيوٍا األىيٍ 
 [.ُٗالٌلوى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى( ]النحل هلل 

كىكذا فقد ألـز اهلل عز كجل ذاتو العلية بعهدو تجاىنان كلكنو ألـز في الوقت ذاتو عبادهن ألزمنا 
 فما ىو العهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو؟بعهدو تجاىون كجعل األكؿ منوطان بالثاني. 

العهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو ىو أف نكوف مالدقي للدعول التي نعلنها تجاه اهلل عز كجل. 
فنحن أعلنا أننا مؤمنوف بربوبية اهلل عز كجل علينا كمن ثم أعلنا عن عبوديتنا هلل سبحانو كتعالىن 

 ألسنا نقوؿ في مفتت  كل صبلةهلل



  

 ~852 ~ 
 

 [.ٓاؾى نػىٍعبيدي كًإي اؾى نىٍستىًعيني( ]الفاتحة هلل )ًإي  

 ألسنا نقوؿهلل

اًتي لًٌلًو رىبٍّ اٍلعىالىًمينى( ]األنعاـ هلل   [.ُِٔ)ًإف  صىبلىًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى

ىذه دعول يا عباد اهللن يريد اهلل عز كجل منا مالداقهان يريد اهلل عز كجل منا تطبيقهان فلف نحن 
ما قد قلناه كفس ٍرنىا الدعول بالتنفيذ فذلك ىو الوفاء بالعهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بون صد قنا 

كالبد حينئذو أف ينجز اهلل عز كجل عهده الذم ألزمو بذاتو العليةن كال ملـز لو. يقوؿ موالنا كخالقنا 
 جل جبللوهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر   ا ييٍحًييكيٍم كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى يىحيوؿي بػىٍينى )يىا أىيػُّهى سيوًؿ ًإذىا دىعىاكيم ًلمى
نىةن ال  تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآص   ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىن وي ًإلىٍيًو تيٍحشىريكفى * كىاتػ قيوٍا ًفتػٍ ةن كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى اٍلمى

 [.ِٓ-ِْاألنفاؿ هلل شىًديدي اٍلًعقىاًب( ]

 أرأيتم إلى ىذا الذم يقولو لنا اهلل عز كجل

)اٍستىًجيبيوٍا ًلٌلًو كىًللر سيوًؿ( نفذكا التعاليم التي ستكوف مالداؽ كفائكم للعهد الذم التزمتم بو تجاه 
 اهلل سبحانو كتعالى ككفاؤكم لذلك لن يعود بخير إلى موالكم الغني كإنما يعود بالخير إليكم 

ا ييٍحًييكيٍم()اٍستى   ًجيبيوٍا ًلٌلًو كىًللر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكيم ًلمى

يىاةن طىيٍّبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػ هيٍم أىٍجرىىي  م بًأىٍحسىًن مىا  )مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى
انيوٍا يػىٍعمىليوفى( ]النحل هلل   [.ٕٗكى

الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو تجاىو مىرىدُّه إلى خيرنان مىرىدُّه إلى سعادتنا في العاجلة ىذا ىو العهد 
 كالعقبى يا عباد اهلل.

كأماـ فتنة كهذه الفتنة التي أقبلىٍت إلينا بحكمة بالغة نؤمن بها كلسوؼ ترحل عنا برحمة بالغةو نؤمن 
ى أكامر عدة ىي جزء من الوفاء بالعهد بها أيضان. ىذه الفتنة يدعونا اهلل عز كجل من خبللها إل
 الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو. يقوؿ لنا اهلل عز كجلهلل

ٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍم( ]ا ألنفاؿ هلل )كىأىًعدُّكٍا لىهيم م ا اٍستىطىٍعتيم مٍّن قػيو ةو كىًمن رٍّبىاًط اٍلخى
َٔ.] 
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 لكلمةهلل )تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍم(قفوا معي يا عباد اهلل أما ىذه ا

إنو يقوؿ لنا بالري  العبارةهلل إف اإلرىاب اإلجرامي ال عبلج لو إال اإلرىاب العقابين كاجهوا 
اإلرىاب اإلجرامي باإلرىاب ااخرن كلكنو إرىاب العقابن كمن أصر على أف يخل  بين ىذا 

اإلجرامين من أراد أف يوحٍّد بينهما ليجعل األمرين سواءن  كذاؾ فهو مجـر كىو ضالع في اإلرىاب
سواء كاف في الدعوة إليو أك في االبتعاد عنو فهو ضالع في اإلجراـ. أما بياف اهلل عز كجل فهو 
يفرؽ أيما تفريع بين اإلرىاب اإلجرامي الذم يجب أف نترصد كأف نتربه بو كاإلرىاب العقابي 

لدرء تلك الجريمة. ىذا جزء من الوفاء بالعهد الذم أمرنا اهلل عز  الذم ينبغي أف نتخذه سبلحان 
 كجل بو. تعالوا إلى بقية األجزاء

ًثيران ل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى( ] ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  [.ْٓاألنفاؿ هلل )يىا أىيػُّهى

ن لكنو يتأكد بالورة خاصة متميزة عندما تفاًجئ األمةى ماليبةه كهذه ذكر اهلل مطلوبه دائمان 
المالائبن عندما تفاجىأ األمة المسلمةن المؤمنة باهلل عز كجل بأعداء يترصدكف لهان يتربالوف 

 بقيمها كحقوقها عندئذو يتأكد ذكر اهلل عز كجل 

ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثػٍ   بيتيوٍا()يىا أىيػُّهى

ما ىي الوسيلة للثبات يا رب؟ كيف السبيل إلى أف نثبت كنالمد ثم ال تعالف بنا رياح 
المخاكؼ؟ سبيل ذلك اإلكثار من ذكر اهللن سبيل ذلك أف تتجو قلوبكم بالذكر ىيبةنن إيمانانن حبانن 

 مخافةن إلى اهلل عز كجل كعندئذو البد أف يكرمكم اهلل عز كجل بالنالر كالتأييد

ًثيران ل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى( )يىا ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  أىيػُّهى

أكلى الناس بذكر اهلل عز كجل أكلئك الذين يقفوف في الخنادؽن أكلى الناس بذكر اهلل سبحانو 
ة األمةن حراسة دينهان حراسة مبادئها كتعالى أكلئك الذين أقامهم اهلل عز كجل على شرؼ حماي

كقيمهان ىؤالء أكلى الناس بذكر اهلل سبحانو كتعالى كما قاؿ اهلل عز كجل. كاسمعوا يا عباد اهلل  
 الذم يركيو مسلم في صحيحو كغيرههلل rكبلـ رسوؿ اهلل 

 ))عبادة في الهرج كهجرة إلي ((
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))عبادة في الهرج(( أم أثناء الفتن عندما تدكر رحى القتل على عباد اهلل عز كجل دكف أف يعلم 
القاتل لماذا قػىتىل كدكف أف يعلم المقتوؿ فيم قيًتلن عبادة اهلل عز كجل أم اإلقباؿ إلى اهلل بالذكرن 

عندما أيًمرى  rوؿ اهلل بالعبادةن بااللتزاـ باألكامرن باالبتعاد عن النواىي بمثابة الهجرة إلى رس
 أصحاب رسوؿ اهلل بالهجرة من مكة إلى المدينة.

نعم يا عباد اهللن ىذا معنى كفاء األمة بالعهد الذم ألزمها اهلل سبحانو كتعالى بو. فلف نحن كفينا 
 بهذا العهد كف ى اهلل سبحانو كتعالى بعهده تجاىنا 

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيواٍ  ا ييٍحًييكيٍم كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى يىحيوؿي بػىٍينى  )يىا أىيػُّهى لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكيم ًلمى
ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىن وي ًإلىٍيًو تيٍحشىريكفى( ]األنفاؿ هلل   [.ِْاٍلمى

 ثم أنو أكد إلزامو ذاتو العلية بهذا العهد الذم ذكر فقاؿهلل

ا بػىيىافه لٍّلن اًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه لٍٍّلميت ًقينى * كىالى تىًهنيوا كىالى تىٍحزىنيوا كىأىنتيمي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى *  )ىىػذى
ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍعلىمى  اًكليهى ـي نيدى الٌلوي ال ًذينى ًإف يىٍمسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه مٍّثٍػليوي كىتًٍلكى األي ا

اء كىالٌلوي الى ييًحبُّ الظ اًلًمينى * كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذينى  مىنيوٍا كىيىٍمحىعى   اًفرًينى( مىنيوٍا كىيػىت ًخذى ًمنكيٍم شيهىدى اٍلكى
 [.ُُْ-ُّٖ] ؿ عمراف هلل 

اًفرًينى(.  أرأيتم إلى ىذه الكلمة )كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذينى  مىنيوٍا كىيىٍمحىعى اٍلكى

تبلء سبب من أسباب التمحيهن الفتنة سبب من أسباب التمحيهن تمحيه اهلل المؤمنين االب
اًفرًينى(.  الالادقين من المنافقين الكاذبين يا عباد اهللن )كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذينى  مىنيوٍا كىيىٍمحىعى اٍلكى

فكنت تستطيع أف أرأيتم لو أف األمة كانت تعيش في ظل من األمن كالطمأنينة كرغد العيش أ
تستبين المؤمنى الالادؽ في إيمانو كالمنافع الكاذب؟ الكل سواء. لكن الًهز ة ىي التي تفرؽ كمن 

 ثم يستبين ىذا من ذاؾ.

 أال تركف كيف أف ىذه الفتنة ميػ زىٍت كفرقت.

اًفرًينى(.  )كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذينى  مىنيوٍا كىيىٍمحىعى اٍلكى

ثمارىىا كأف نلتق   –التي ىب ٍت لتدبر  –أقوؿ ىذا يا عباد اهلل من أجل أف نقطف من ىذه الفتنة 
منها ًعبػىرىىىا. العبر كثيرة لكنها تتلخه في أف نجدد توبتنا إلى اهلل جميعانن تتلخه في أف نعاىد 
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ل  ما أفسدنا اهلل عز كجل على أف نفي بعهده لكي يفي بعهده تجاىنان العبرة تتلخه في أف نال
ـى االعوجاجن كالحديث عن إصبلح الفساد حديثه ذك شجوفن كأنتم تعلموف أنواع الفساد  كأف نػيقىوٍّ
التي تتراكم ألسباب شتى كلعواصف تأتي من ىنا كىنان كتعلموف كيف يتحقع اإلصبلحن كأسأؿ 

 اهلل.اهلل عز كجل أف يتم اإلصبلح كلو في جذكره كثماره في أقرب كقت عاجل يا عباد 

 بقي أف أقوؿ أمرين اثنينهلل

األمر األكؿهلل تعالوا نتأسى بمن سبقنان ببعضو من أسبلفنا إذ مرُّكا بمثل ىذه الفتنةن مىرُّكا بمثل ىذا 
 االبتبلءن ما الدكاء الذم استعملوه إلى جانب الدكاء األكؿ 

رًينى ًمن )كىأىًعدُّكٍا لىهيم م ا اٍستىطىٍعتيم مٍّن قػيو ةو كىًمن رٍّبىاًط اٍلخى  ٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍم كى خى
الى تيٍظلىميوفى(  ديكنًًهٍم الى تػىٍعلىميونػىهيمي الٌلوي يػىٍعلىميهيٍم كىمىا تينًفقيوٍا ًمن شىٍيءو ًفي سىًبيًل الٌلًو يػيوىؼ  ًإلىٍيكيٍم كىأىنتيمٍ 

 [.َٔ]األنفاؿ هلل 

بتل على أعتاب اهللن البكاء في األكقات الخاصة. ال أريد أف صدؽ االلتجاء إلى اهللن صدؽ الت
أبتعدن بل أحب أف أيذىكٍّرىكيم بما مر ٍت بو ىذه األرض المباركة. ىا ىو ذا صبلح الدين األيوبي 

الذم يرقد في شرؽ ىذا المسجد كذاؾ نور الدين زنكي الذم يرقد في غربي ىذا المسجدن أال 
كجل بهما ىذه األرض المباركة من رجس الالليبيين؟ أال تذكركف أف تعلموف كيف طه ر اهلل عز 

ملوؾ الفرنجة أجمع أقبلوا من أجل أف يقتنالوا قدس اهلل سبحانو كتعالى كيستلبوه؟ كيف كانت 
النتيجة؟ صىد  اهلل ىؤالء الغاصبين كرد ىمن كف ى اهلل عز كجل بالعهد الذم ألزمو تجاه ذاتو عندما 

سلموف بقيادة كل من نور الدين زنكي كصبلح الدين األيوبي. ارجعوا إلى ترجمة كف ى أكلئك الم
نور الدينن كم كاف لو من البكاء في األسحارن كم كاف يناجي مواله كخالقو يستنزؿ الرحمة من 

علياء ربوبيتو كرحمتون تأملوا في سيرة ىذا اإلنساف الذم يرقد عن يميننان كانظركا إلى سيرة تلميذه 
 ده صبلح الدين األيوبي.كمري

ال أريد أف أفيض في ذكر ااخرين الذين كاجهوا فتنان كهذه الفتنة بل أكثرن ثم إف اهلل عز كجل 
 استجاب دعاءىم كحقع رجاءىم كلم يضيع دموعهمن حقع اهلل لهم النالر كالتأييدن نعم.

كأنا أكثر دائمان حسن  –اس الكلمة الثانية التي أريد أف أقولهان أريد أف أتوجو بها إلى ىؤالء الن
ىؤالء الذين رىخيالىٍت عليهم أركاحهم في سبيل أف ترخه عليهم أركاح عباد  –الظن يا عباد اهلل 



  

 ~856 ~ 
 

اهلل المؤمنينن ىؤالء الذين قرركا أف يجعلوا من أركاحهم سبيبلن ال لحماية أركاح عباد اهلل عز كجل 
إف كاف في  –أيها اإلخوة  –أقوؿ لهمهلل إف كاف بل سبيبلن لتدمير أركاح عباد اهلل سبحانو كتعالىن 

الناس من قد أقبلوا إلى أدمغتكم فغسلوىا فأكىموا أف ىذا الذم أنتم مقبلوف إليو جهاد في سبيل 
اهلل عز كجل أال فاسمعوا رسالة رسوؿ اهلل التي أرسلها إليكم عن طريع مسلم في صحيحو كعن 

رهن يقوؿ لكم رسوؿ اهللهلل ))من خرج من أمتي طريع الحاكم في مستدركو كعن طريع أحمد كغي
 على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني كلست منو((.

 أسمعتم أيها الناس؟! أتريدكف أف أعيد؟! لعلكم ال تعلموف حديث رسوؿ اهللهلل

 –كال يفي بذم عهدىا  ))من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها
 فليس مني كلست منو(( –أم أىل الكتاب 

كأما إف كاف ىذا الذم تقبلوف عليو ثمرة ماؿو ميًلئىٍت بها جيوبكم ثم ديًفٍعتيٍم دفعان عن طريع ىذا 
الماؿ الذم أسكركم فأنساكم حتى أركاحكمن إف كاف ذلك ىو الدافع أال فاسمعوا كبلـ اهلل يقوؿ 

 لكم كيقوؿ لهمهلل

ًبيًل الٌلًو فىسىيينًفقيونػىهىا ثيم  تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حى )إً  ٍسرىةن ثيم  ف  ال ًذينى كىفىريكٍا يينًفقيوفى أىٍموىالىهيٍم لًيىاليدُّكٍا عىن سى
ن مى ييٍحشىريكفى(   ]األنفاؿ هلل   [.ّٔيػيٍغلىبيوفى كىال ًذينى كىفىريكٍا ًإلىى جىهى

ير أف يلهمنا جميعان رشدنا كأف يرحمنا جميعان بالهداية يكرمنا أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل العلي القد
 بهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 

 

 اٌزطوف ٚاٌغٍٛ، ِظلهّ٘ب ِٚٛلف اإلٍالَ ِّٕٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
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خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

قان أف الناس الذين يعيشوف غرباء عن اإلسبلـ كعن دياره كلما ازدادت إف مما يلفت النظر ح
نفوسهم استئناسان باإلسبلـ ككلما ازدادت عقولهم إقباالن إليو كتأمبلن فيو كاقتناعان بمبادئو ازدادت 

عداكة أعداء ىذا الدين شراسة كفاح المزيد من رائحة الضغينة كالحقد كالكراىية عليو في 
حدا بهم ذلك إلى أف يطوركا الوسائل التقليدية التي كانوا يستعينوف بها للوقوؼ نفوسهم. كلقد 

في كجو المد اإلسبلمي الذم شاءه اهلل سبحانو كتعالى. لم تعد كسيلتهم اليـو كما كانت إرساليات 
ا رأكا تبشيريةن شكوكان تػيبىثُّ في عقائد اإلسبلـ كمبادئو كإنما اختيرًعى اصطيًنعى لذلك سبلح جديد ربم

هن إنو يػيلىخ ه  أنو أمضى سبلح كأيسري ما يمكن أف يػيت ٌخذى من سبيل للقضاء على خطر اإلسبلـ كمدٍّ
 فيما يليهلل –يا عباد اهلل  –

ثم إنهم يالدركف   –كما أكثر معاملهما ىناؾ  –يالطنعوف في ديارىم التطرؼ كيالطنعوف اإلرىاب 
ثم يػيٍلاًلقيوفى كبلًّ منهما باإلسبلـ من خبلؿ نسبة  كبلًّ منهما إلى ربوع عالمنا العربي كاإلسبلمي

مختلقة مالطنعةن فيقولوفهلل التطرؼ اإلسبلمين اإلرىاب اإلسبلمي. كينتشر ىذاف الشعاراف ىنا 
كىناؾ أمبلن في أف تؤمن عقوؿ المسلمين كفي أف تؤمن عقوؿ شعوبهم بأف اإلسبلـ إنما ىو معين 

اإلسبلـ كذلك يا عباد اهلل؟ ىذا ما أريد أف أجيب عنو  اإلرىاب كأنو معين التطرؼ كالغلون فهل
 في موقفي ىذا إليكم.

أذكركم يا عباد اهلل بأف دستور اإلسبلـ األكؿ ىو كتاب اهلل عز كجل المنزؿ على خاتم الرسل 
ن كإف الواقع العملي الذم rكالنبيينن كأف قدكتنا في تنفيذ ىذا الدستور إنما ىو حبيبنا محمد 

خبللو كييطىب عي ىذا الدستور إنما ىو شريعة اهلل سبحانو كتعالىن فتعالوا نتأمل في ىذه ييعاشي من 
 المالادر المتعددة.

أما دستور اإلسبلـ الذم ىو القر ف فما رأيت فيو إال ما يحذر من الغلو كالتطرؼ كاإلرىاب 
حةن ألم يقل كتاب اهلل في ظل الرحمةن في ظل المسام rاإلجرامي. كلقد نىش أى القر في رسوؿى اهلل 

 عز كجل لرسولوهلل



  

 ~858 ~ 
 

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمراف هلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

ليس خاصان بمعاملتو بالمسلمين فق  بل بكل من قد أيٍرًسلى  rلو كىذا الكبلـ الموجو إلى رسو 
إليو. أليس كتاب اهلل عز كجل ىو الذم أرسى موازين العدالة المطلقة متحررة من العالبية للعرؽن 

 متحررة من العالبية للمذىبن متحررة من العالبية للدين؟! ألم يقلهلل

 [.ٖال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدة هلل )كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أى 

ألم يدافع كتاب اهلل عز كجل من خبلؿ عشر  يات عن يهودم ظيًلم عندما أيٍلاًلقىٍت بو تهمة سرقة 
كقد كاف بريئان منها كقد كاف السارؽ مسلمان من ضعاؼ اإليماف كاإلسبلـ؟! صيدٍّرىٍت ىذه اايات 

 هلل عز كجلهللبقوؿ ا

ا أىرىاؾى الٌلوي كىالى تىكين لٍٍّلخىآئًًنينى  خىاًليمان(  )ًإن ا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٍلحىعٍّ لًتىٍحكيمى بػىٍينى الن اًس ًبمى
 [.َُٓ]النساء هلل 

ىذا ىو الدستور كبهذا ينطع. كلئن كاف ىناؾ من يحارب التطرؼ كمن يمزؽ اإلرىاب اإلجرامي 
ي العالم كلو كال في التاريخ القالي كالقريب مثل كتاب اهلل سبحانو كتعالى يحارب فلن تجد ف

 التطرؼ كيمزؽ اإلرىاب اإلجرامي.

الذم رباه ربو في ظبلؿ الرحمةن نش أه في ظبلؿ المسامحة فتعالوا فتأملوا في سيرتو  rكأما محمد 
تػ هىمي بو كتاب اهلل سبحانو من أكلها إلى  خرىان ىل تجدكف في سيرتو إال نقيض ىذا الذم يػي 

 كتعالى؟!

في كادو كثير  rعليو منتهزان فرصة رقاده  rألم ييٍشًهر ذلك األعرابي المشرؾ سيفى رسوؿ اهلل 
األشجار عند عوده من غزكة من الغزكاتن ركلو بقدمون أيقظو قائبلنهلل من ينجيك مني يا محمد؟ 
أجابو بهدكءهلل اهلل. سق  السيف من يد األعرابي كجلس خائفان مرتعدان فماذا صنع بو رسوؿ اهلل؟ 

 د خير الناس.عفا عنو كالطفو كىد أى من ركعون كعاد األعرابي يقوؿ لقوموهلل جئتكم من عن

محمد رسوؿ اهلل الذم نش أىه اهلل على عينو في ظبلؿ الرحمةن المسامحةن الوسطية ىو الذم كاف 
يعامل الناس جميعان بما ظهر منهم كلم يكن يخترؽ ظاىران إلى باطنن لم يكن يتحسس البواطن 

؟ كيف عامل r ليغمض عينيو عن الظواىر. كاف في المدينة منافقوف فكيف كاف يعاملهم رسوؿ اهلل
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ذاؾ الذم قاؿ بمناسبة ال نريد أف نتحدث عن تفاصيلهاهلل ما أرانا كجبلبيب قريش إال كما قاؿ 
المثل سىمٍٍّن كلبك يأكلك كاهلل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذؿ. كجاء ابن ىذا 

لرسوؿ اهللهلل يا رسوؿ ككاف من المسلمين الالادقين يقوؿ  –عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ  –الرجل 
 rاهلل لقد بلغني أنك قاتل أبي فيما قاؿ فلف كاف كذلك فمرني  تيك برأسو. تبس م رسوؿ اهلل 

قائبلنهلل بل نترفع بو ما كاف بيننا. كلما توفي عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ أرسل ابنو إلى رسوؿ اهلل على 
سده ليكفن بو أباه لعل ذلك يخفف استحياء يرجوه أف يعطيو قميالو الذم يلبسو ملتالقان على ج

لياللي عليون  rعنو. خلع رسوؿ اهلل الثوب كأرسلو إليون كلما جيء بو لييالىل ى عليو أقبل رسوؿ اهلل 
كقف في كجهو عمر يهمس في أذنوهلل يا رسوؿ اهلل أتاللي عليو كقد فعل كذا كقد قاؿ كذان 

ليو رسوؿ اهلل قائبلنهلل أىخٍٍّر عني يا عمر فلقد كرسوؿ اهلل ال يلتفت إليون كلما أكثر عليو عمر التفت إ
 على عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ. rخيرني اهلل كاخترتن كصلى رسوؿ اهلل 

رائحة  rىذا ىو قدكتنا بعد ذلك الدستور الذم حدثتكم عنون أفتجدكف في شيء من سيرتو 
 اهلل؟!رائحة لغلون رائحة إلرىاب يا عباد  rتطرؼ؟! أفتجدكف في شيء من سيرتو 

تعالوا كانظركا بعد ىذا إلى سيرة أصحاب رسوؿ اهلل الذين استظلوا بسيرة الشريعة اإلسبلمية تلك 
ن كيف كانت حياتون نشأت كما تعلموف rالتي اعتالرت من كتاب اهلل كمن سنة كسيرة رسوؿ اهلل 

 عز كجلن فرؽه إسبلمية شاردة عن المنهج األمثل الذم يدعو إليو كتاب اهلل rبعد رسوؿ اهلل 
جهمية كمرجئة كمعتزلة ك خركفن أصغوا السمع جيدان يا عباد اهلل كتأملوا ىل تجدكف في أصحاب 
رسوؿ اهلل من كف رى كاحدان من ىؤالء؟! ىل تجدكف كلمة التكفير فاحت رائحتها ىنا أك ىنا أك ىناؾ 

 –عة؟ ال نعلم قد في كجوه ىؤالء الذين شردكا عما كاف عليو السلف الالال  أىل السنة كالجما
من كف رى أي ان من  rال نعلم أف في أصحاب رسوؿ اهلل  –كقد درسنا التاريخ ككعيناه كنقبنا دخائلو 

ىذه الفرؽ. ىل تجدكف إال المسامحةن ىل تجدكف في كل ما يمكن أف تتأملوه في حياة أصحاب 
 ك ق .رسوؿ اهلل رائحة لتطرؼن رائحة إلرىابن ىل تجدكف؟ لن تعثركا على ذل

تعالوا فتأملوا في سيرة التابعينن انظركا كابحثوان كاف النهج منضبطان بدستور اإلسبلـ القر فن كاف 
 –ن كدكنكم فانظركا إلى ىذا الموقف من اإلماـ أحمد بن حنبل rمنضبطان بسيرة حبيبنان المالطفى 

بلـ فلعلو ال يجد كلئن كاف ىنالك من يمكن أف يلالع قالة السوء أك اإلرىاب أك التطرؼ باإلس
غير اإلماـ أحمد لكي يلالع بو ىذه التهمة النكراء. أنتم تعلموف قالة المحنة التي دارت رحاىا 
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على اإلماـ أحمدن لما انجابت عنو ىذه المحنة في عالر المتوكل جاء بعض تبلمذتو كمريديو 
نفخوا في نيراف تلك كاحد من المعتزلة الذين  –يقولوف لوهلل يا سيدم ادع اهلل على ابن أبي دؤات 

قاؿ لوهلل ادع اهلل على ابن أبي دؤاتن قاؿ لو اإلماـ أحمدهلل ماذا يفيدؾ  –المحنة ضد اإلماـ أحمد 
أف يػيعىذ ب أخوؾ يـو القيامة من أجلك في النار؟ كرفع يديو يدعو البن أبي دؤاتن كيدعوا لكل 

 أكلئك الذين تسببوا بالمحنة التي دارت رحاىا عليو.

ن ىل تجدكف إال rىذا ىو إسبلمنا متمثبلن في دستوره األمثل متمثبلن في سيرتو محمدو  عباد اهللهلل
 اللطفن ىل تجدكف إال نقيض إال ما قد يتهم بو اإلسبلـ كمن ثم المسلموف؟!

أقوؿ بعد ىذاهلل ترل لو كاف ىذا السبلح الجديد الذم ييستخدـ اليـو للقضاء على اإلسبلـ 
لو كاف ىذا السبلح من شأنو أف يكوف ناجحان ينبغي أف  –اإلسبلـ في ربوع  –كلخنقو في ربوعو 

يتجلى نجاحو في ربوع تلك الببلد قبل أف يتجلى نجاحو في ربوعنان فهل نج  ىذا السبلح 
بالوقوؼ في كجو المد اإلسبلمي الزاخر في ربوع الغرب بشطريو األكركبي كاألمريكي؟ لماذا يعتنع 

ع الغرب دينى اهلل عز كجل اإلسبلـ. كإني ألعلم أف الذين يدخلوف في كل عاـ  الؼ الناس في ربو 
اإلسبلـ سران أكثر مم يعتنقونو جهرانن لماذا ال ييٍخدىعوف بهذه القالة؟! لماذا ال تخدعهم تهمة 

التطرؼ التي تػيٍلالىعي باإلسبلـ كالمسلمينن لماذا؟ كمن ثم لماذا ىذا الخوؼ الذم يستبد بأفئدة 
الغرب إف في أكركبا أك في أمريكا؟ أم بعبع ىذا الذم يظهر لهم من اإلسبلـ. القائمين بأمور 

 اإلسبلـ يدعو إلى السلمهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلًم كىآف ةن( ]البقرة هلل   [.َِٖ)يىا أىيػُّهى

لواحد تلك ىي رسالتون اإلسبلـ يالح  الحضارة عندما تفسدنيقوٍّمها عندما تعوج. كلقد قلت 
منهم ممن لو قيادة في ربوع الغربن قلت لهمهلل إف الحضارة الغربية قد شاخت كإنكم تعترفوف بأف 
أيامها أصبحت معدكدةن أال أدلكم على كسيلة تعود حضارتكم بها إلى الشباب بعد الشيخوخة؟ 

ا ازدىر قاؿهلل ما ىي الوسيلة؟ قلتهلل أف تفتحوا المجاؿ لئلسبلـ يزدىر في ربوعكمن إف اإلسبلـ إذ
في ربوعكم كإذا تركتم عقولكم تقبل على اإلسبلـ لتعلم حقيقتو ال أكثر فلنني أضمن بأف 

شيخوخة الحضارة الغربية ستولي كلسوؼ تعود إلى الشبابن كنحن نريد لكم أف تعود حياتكم إلى 
خبلؿ اإلقباؿ بعد اإلدبار كلكن على النهج األمثلن على النهج اإلنساني الذم رضعنا لبانو من 

 دين اهلل سبحانو كتعالى.
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عباد اهللهلل ىذا ىو إسبلمنان عندما يػيت هم اليـو بالتطرؼ أك باإلرىاب كعندما أصغي السمع إلى 
مسؤكؿ فرنسي يعلن كما لم يعلن من قبل عداءه العجيب الشديد لئلسبلـ كتوعده لئلسبلـ 

كىي كلمتي  –ني أقوؿ لكم كالمسلمين من خبلؿ ما يتهم بو اإلسبلـ من التطرؼ كاإلرىاب فلن
هلل إف ىذا الذم يقولونو عن اإلسبلـ –األخيرة التي أرجو أف نعتالر منها العبرة كالدرس الواجبين 

يعلموف أنهم كاذبوف فيون كإف عمبلء لهم ىم الذم يلالقوف ىذا بذاؾن يلالقوف التطرؼ الذم 
اإلسبلمين يلالقوف اإلرىاب يالدركنو إلينا من ىناؾ باإلسبلـ ثم ينسبونو إليو قائلين التطرؼ 

باإلسبلـ ثم إنهم يختلقوف نسبةن إليو فيقولوف اإلرىاب اإلسبلمي. كأنا أقوؿ إلخواننا كأبناء 
عمومتناهلل أيها اإلخوة ماليرنا كاحدن إسبلمنا ىو المظلة التي نستظل بهان ديننا إنما ىو ىويتنان 

نة ىذا الدينن تعالوا نعلن عن عبوديتنا هلل عبوديتنا هلل سبحانو كتعالى. تعالوا نعد إلى أمن كطمأني
 عز كجلن تعالوا ندخل جميعان تحت ظل قوؿ اهلل عز كجلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

ةه( كأما األ ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى مر فقولو عز كجلهلل )فىأىٍصًلحيوا قراره كأمرن أما القرار فقولو عز كجلهلل )ًإن مى
 بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم(.

 أال ىل عسيتم أف تالغوا إلى بياف اهلل؟ ىل عسيتم أف تدينوا لهذا األمر الذم يطالبنا بو اهلل.

أيها اإلخوة إف مساحة ما بيننا كبين القبور قاليرةن قاليرة جدانن كغدان سيبتلعنا باطن األرض بعد 
أال فاعلموا أف قالورنا إنما  –أيها اإلخوة من بعيد كقريب  – فاعلموا أف عشنا على ظاىرىا. أال

ىي قبورنان نعم يا أيها اإلخوةن فاضمنوان تعالوا نتعاكف أف نجعل من قبورنا قالوران لنان كإياكم أف 
تعكفوا على أياـ معدكدات سنترؾ فيها كل ما قد بلوناه ككل ما قد بنيناه ككل ما قد نسجناه كلن 

إال الندـ كالت حين مندـ. أقوؿ قولي ىذا  –كاهلل الذم ال إلو إال ىو  –عنا إلى حفرتنا نأخذ م
 كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٘ىنا أّكثٕب هللا فٟ رؼبٍِٕب ِغ ػجبكٖ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف مما يجب على كل مسلم أف يعلمو أف القر ف ىو  خر ما تنزؿ من الوحي على رسلو كأنبيائون 
 .rأجمع سيدنا محمد  تنزؿ للعالم أجمع على خاتم رسل اهلل كأنبيائو

كإف مما يجب أف يعلمو كل مسلم أف ىذا الكتاب الرباني يتضمن أمرين اثنينن األمر األكؿ بياف 
 ىوية اإلنساف عبدان مملوكان هلل جل جبللون مبدأ كجوده منو كنهاية رحلتو إليو.

أعلن عن تكريمو لو في األمر الثاني بياف الوظيفة التي أناطها اهلل سبحانو كتعالى باإلنساف الذم 
محكم تبيانون كتتخله الوظيفة التي أناطها اهلل سبحانو كتعالى باإلنساف فيما عبػ رى عنو البياف 

 اإللهي بقولوهلل

 [.ُٔ)ىيوى أىنشىأىكيم مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىا( ]ىودهلل 

ماديان كعمرانان حضاريان على  كظيفة اإلنساف أف يعمر ىذا الكوكب األرضي الذم أقامو فيو عمرانان 
 النهج الذم رسمو لو كطبقان للضواب  التي ألزمو بها في تشريعو المنزؿ.

ثم إف اهلل عز كجل قضى ببالغ حكمتو كرحمتو أف يبلحع اإلنساف في حياتو الدنيا بالرقابةن يراقبو 
 اهلل عز كجل في سائر تالرفاتو كأعمالو كقالوده كنياتون أليس ىو القائلهلل 

 [.ُ)ًإف  الٌلوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبان( ]النساءهلل 

 أليس ىو القائلهلل 
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 [.ِّٓ)كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى يػىٍعلىمي مىا ًفي أىنفيًسكيٍم فىاٍحذىريكهي( ]البقرةهلل 

 أليس ىو القائلهلل 

نسىافى كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أى  لىٍقنىا اإٍلً ٍبًل اٍلوىرًيًد * ًإٍذ يػىتػىلىق ى )كىلىقىٍد خى قٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى
ٍيًو رىًقيبه عىًتيده( ]ؽهلل  -ُٔاٍلميتػىلىقٍّيىاًف عىًن اٍليىًميًن كىعىًن الشٍّمىاًؿ قىًعيده * مىا يػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإال  لىدى

ُٖ.] 

بحانو كتعالى في ىذه ثم إف اهلل عز كجل عقد محكمتين لئلنساف يبلحقانون إحداىما جعلها اهلل س
الحياة الدنيا عهد بها إلى األئمة كالقضاةن المحكمة الثانية استقل ىو بها لذاتو كأرجأ بس  

 سلطانها إلى اليـو الذم يقـو فيو الناس لرب العالمين.

أما المحكمة األكلى التي عهد اهلل عز كجل بها في دار الدنيا إلى األئمة كالقضاة فقد حالر 
ضمن ما يظهر لهم من الناس من أعمالهم كسلوكاتهم كأقوالهمن كمنعهم من أف   سلطانهم فيها

من أف يتجاكزكا في  –منع األئمة كالقضاة أي ان كانوا  –يتجاكزكا ذلك إلى بواطن األمورن منعهم 
حكمهم ظواىر الناس إلى بواطنهمن إلى ما خفي من قالودىمن إلى ما خفي من نياتهمن قضى 

ل كحع األنبياء كحع الالالحين من عباده كحع سائر األئمة كالقضاةن فليس بذلك في حع الرس
ألحد من الناس أف يقتحم سريرة أمٍّ من عباد اهلل عز كجل بحكم لو أك عليون ذلك ألف الحكم 

بالسرائر أك على السرائر إنما ىي خاليالة اخته اهلل عز كجل ذاتو العلية بها كجعل ميقات ذلك 
ال لرسوؿ كال لنبي كال ألم من  –العالمينن فليس ألحد غير اهلل عز كجل  يـو يقـو الناس لرب

أف يتجاكز في حكمو ظواىر الناس يقتحم بواطنهم كأسرارىان يقوؿ اهلل عز كجل في  –األئمة 
 ذلكهلل

ـى لىٍستى ميٍؤًمنان( ]النساءهلل   [.ْٗ)كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي الس بلى

راد أحد الالحابة أف يقتحم سريرة أحد من الناس اتهمو في إسبلمو فمنعو اهلل عز قاؿ ذلك يـو أ
 كجل من ذلكن يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا( ]الحجراتهلل ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  [.ُِ )يىا أىيػُّهى

قلوب الناس بالظنوفن ذلك ىو المعني بالتجسس. إياكم أف تخوضوا في بواطن أم ال تقتحموا 
 الناس كفيما ال تعلموف من شؤكنهم الداخلية النفسية البعيدة عن الظاىر.
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في ىذا الالدد ذاتوهلل )إنني لم أكمر أف أينػىق بى قلوبى الناس كال أف أشع على ما  rيقوؿ المالطفى 
 م في صحيحو كاإلماـ أحمد في مسنده.في بطونهم( ركل ذلك اإلماـ مسل

 rفيما ركاه البخارمهلل )إياكم كالظن فلف الظن أكذب الحديث(ن كيقوؿ رسوؿ  rيقوؿ رسوؿ اهلل 
فيما ركاه البخارم أيضانهلل )من رمى مؤمنان بكفر فذلك كقتلو( أم فكأنما قتل ىذا الذم رماه 

 بالكفر.

اهلل عن حاطب ابن أبي بلتعو لعلو كلقد صادؼ أف قاؿ عمر بن الخطاب في مجلس رسوؿ 
 عليو كقاؿ لوهلل )ما أدراؾ بذلك(. rمنافعن اشتد إنكار رسوؿ اهلل 

كاف يقوؿهلل )إنما أنا بشر مثلكم كإنكم تختالموف   rكقد ص  فيما اتفع عليو الشيخاف أف رسوؿ 
 إلي كلعل بعضكم أف يكوف ألحن بحجتو من ااخر فأقضي لو على نحو ما أسمع فمن قضيت لو
من حع أخيو فبل يأخذه فلنما ىي قطعة من النار( أم لم ييؤذىف أف أتجاكز الظاىر الذم أسمعو 

 كأراه إلى البواطن التي خه اهلل عز كجل ذاتو العلية بها.

كلقد كاف عمر بن الخطاب يقوؿهلل فيما ركاه البخارم أيضانهلل لقد كاف الناس يؤخذكف على عهد 
بالوحي كقد انقطع الوحي اليـو كإنما نأخذكم اليـو بظواىر أعمالكم فمن أظهر لنا  rرسوؿ اهلل 

 خيران أًمٍناه كقبلناه كقربناه كككلنا سريرتو إلى اهلل سبحانو كتعالى كاهلل يحاسبو على سريرتو.

 جميعان على أنو ال يجوز لمسلم أيان كاف أف يحكم –يا عباد اهلل  –كمن ثم فقد أجمع المسلموف 
على أحد من عباد اهلل عز كجل عن طريع اقتحامو باطن أمرهن ال يجوز أف يعتمد في حكم إلنساف 
أك على إنساف على ما يظنو من بواطن أمره مما خفيي من سريرتون من قالودهن ال يجوز ذلك بل 

 ىي جريمة أعلنها بياف اهلل سبحانو كتعالى.

ى اهلل عز كجل بو؟ الجواب عن ىذا يا عباد اهلل كااف تعالوا نتساءؿ ما الحكمة من ىذا الذم قض
ىو أف اهلل عز كجل لو أجاز للقضاة كالحكاـ كاألئمة كلؤلنبياء أف يتجاكزكا ظواىر الناس بالدد 
األحكاـ لهم أك عليهم إلى بواطنهم كإلى الظنوف التي يعتمدكف عليها في قالودىم إذان لتقطعت 

فيما بينهم الظنوف كاألكىاـ كلتحولت األخوة التي قضى  كشيجة القربى كالود مما بينهم كالىتاجت
 اهلل عز كجل بها لتحولت إذان ىذه األخوة إلى عداكة كشقاؽ كإلى خالومة كبغضاء.
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كمن ىنا شاء اهلل عز كجل إبقاءن لوشيجة الودن إبقاءن لاللة القربىن إبقاءن لوسائل التعاكف أف يستقل 
ائرن فيما يتعلع بالحكم على القالود كالنياتن بل شاء اهلل ىو بذاتو فيما يتعلع بالحكم على الضم

عز كجل أف يرجئ ذلك إلى يـو القيامةن إلى اليـو الذم يقف فيو الناس جميعان عبيدان أذالء بين 
يدم اهلل سبحانو كتعالىن تلك ىي الحكمة يا عباد اهلل. كإف مما يبرز ىذه الحكمة كيضعنا أماـ 

أننا نرل كنبلحظ أف الذين يحاكلوف أف يضربوا األدياف السماكية  صورة ميدانية كاقعية لذلك
بعضها ببعض أك أف يضربوا المذاىب كالفرؽ اإلسبلمية بعضها ببعض ما ىم من تلك الفرؽ كلها 

كاألدياف كلها في شيءن إنهم يمارسوف في الواقع عداكة شرسة ألصحاب ىذه الفرؽ كىذه 
ف من كراء ذلك أف تنقدح شرارة العداكة كالبغضاء فيما بينهم المذاىب كاألدياف كلهان إنهم يبتغو 

فيتهارجوف كيتخاصموف ثم يتقاتلوف ثم يقتل بعضهم بعضان بدالن عن عدكىم الذم لو لم يفعل 
ذلك لقتلوا أنفسهم في سبيل الوصوؿ إلى ما يبتغوف. إنهم في ىذه الحالة ال يريدكف أف يخوضوا 

خرل غير أركاحهم ابتغاءن للقالد الذم قد أرادكهن كقد ذكرت لكم غمارىا بأف يستعيركا أركاحان أ
قبل بضعة أسابيع فقرات من بياف أصدره مجلس األمن القومي األمريكي في أكاخر التسعينات من 
القرف الماضي يوصي فيو بضركرة تأليب المسلمين بعضهم على بعض كإثارة التناقض بين فئاتهم 

شيءن شيء  خر يا عباد اهللن العبرة التي شاءىا اهلل عز كجل ببالغ كفرقهمن كالتقرير موجود. ىذا 
حكمتو الخواتيمن العبرة في حياة اإلنساف بالخاتمة التي يرحل بها إلى اهلل عز كجلن كمن ىو ىذا 
الذم يعلم الخواتيم؟ كم من إنساف يبدك أف من المؤمنين الملتزمينن بل يبدك أنو من الدعاة إلى 

أنو من الذين يأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر كلنساف مثلي كلكنو يذىب اهللن بل يبدك 
ضحية استكبارهن تطوؼ برأسو نشوة االستكبارن نشوة العيٍجبن كينظر الناس كإذا بهذا اإلنساف 

قد خيًتمى لو بخاتمة السوءن أليس بلعاـ بن باعوراء كاحدان من ىؤالء؟ أليس تقي بني إسرائيل 
 من ىؤالء خيًتمى لو بالسوء؟ كما أكثر من ينطبع عليهم ىذا القانوف الرباني. المعركؼ كاحدان 

كبالمقابل فما أكثر الذين يذىبوف ضحية ضعفهم اإلنسانين يرتكبوف الموبقات كيتحملوف أشكاالن 
من األكزار كلكنك ال تعلم كم ككم يتألم الواحد منهم بينو كبين نفسون ككم ككم يشعر بذلو كضعفو 

عن ربو فتدركو رحمة اهلل عز كجل كإذا بو يقبل إلى اهلل بعد إدبار كيالطل  معو كال تنتهي كبعده 
رحلتو من ىذه الحياة الدنيا إال كقد صن فو اهلل عز كجل في الالالحين من عبادهن أليس الفضيل بن 

احدان عياض كاحدان من ىؤالء؟ أليس عبد اهلل بن المبارؾ كاحدان من ىؤالء؟ أليس بشر الحافي ك 
بقولو في الحديث الالحي هلل )فوالذم نفسي  rمن ىؤالء؟ ىذه الحقيقة ىي التي عناىا رسوؿ اهلل 
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بيده إف أحدكم ليعمل بعمل أىل الجنة فيما يبدك حتى ال يبقى بينو كبينها إال ذراع فيسبع عليو 
ك حتى ما الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلهان كإف أحدكم ليعمل بعمل أىل النار فيما يبد
 يكوف بينو كبينها إال ذراع فيسبع عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة فيدخلها(.

إذان تعالوا أسألكم يا عباد اهلل من ىذا الذم يستطيع أف يالنف كاحدان من عباد اهلل عز كجل في 
من  الضالين كالتائهين مهما رأل مظاىر التيو بادية عليو؟ من ىذا الذم يستطيع أف يالنف عبدان 

عباد اهلل عز كجل في الالالحين كالمستقيمين مهما رأل دالئل ذلك عليو؟ األمر خفي كالعبرة 
 بالخواتيم يا عباد اهلل.

ما العبرة أك ما الدرس الذم أريد أف نقطفو من ىذا الكبلـ؟ العبرة التي ينبغي أف تجتثها من ىذا 
اد اهللن نأمر بالمعركؼ كننهى عن المنكر الكبلـ ىي أف علينا أف نتأدب مع عباد اهلل جميعان يا عب

نعم كلكن دكف أف نالنف أنفسنا في الدرجة األعلى ممن نأمره أك ننهاهن ىكذا يؤدبنا اهلل سبحانو 
كتعالى في محكم تبيانو كىكذا ينبغي أف تكوف عبلقتنا مع عباد اهلل عز كجل. أال فلتعلموا أف من 

بعض بعد الذم سمعتموه كيحاكؿ أف يضرب الفرؽ يحاكؿ أف يضرب األدياف السماكية بعضها ب
اإلسبلمية بعضها ببعض بعد الذم سمعتموه فلتعلموا يقينان أنو ليس من تلك الفرؽ كال األدياف في 
شيءن إنو عدك لهم جميعان كإنو يتربه بهم جميعانن كإنو يريد أف يجعل كل كاحد منهم ناران تلتهب 

 تغفر اهلل العظيم.على زميلو كأخيون أقوؿ قولي ىذا كأس
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 ِٕطك اٌؾت

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أ

ريًؤمى يـو االثنين صائمان فسئل عن ذلك فقاؿهلل ذلك يـو كلدت  rكرد في الالحي  أف رسوؿ اهلل 
بذكرل أجلٍّ نعمة أنعم اهلل عز كجل بها عليون إذ جعل يـو كالدتو يـو  rفيو. يحتفل المالطفى 

عالم أجمع. كقد جعل رحمة مهداة إلى العالم أجمعن كمن ثم جعل يـو بعثتو يـو ىداية لل
من شكره هلل عز كجل موضوعان الحتفائو بهذه الذكرلن كشاء أف يترجم شكره هلل  rالمالطفى 

بعبادة غير منقطعةن كال يتأتى ذلك  –يـو االثنين المتكرر  –سبحانو كتعالى بشغل ذلك اليـو كلو 
ن فكاف احتفالو  احتفالو بذلك عن طريع كاف   –شكران هلل عز كجل  –بذكرل كالدتو  rإال بالالـو

عبادة تقرب بها إلى اهللن كجعل ترجمة ىذه العبادة شغل ذلك اليـو كلو بعبادة مستمرة أال كىي 
. كلكن تعالوا نتساءؿ يا عباد اهلل أكاف حبيبنا المالطفى  مندفعان إلى ىذا االحتفاء  rالالـو

من الحب كالوجداف؟ الجواب المتكرر بدافع من القناعة العقلية أـ كاف مسوقان على ذلك بسائع 
يا عباد اهلل أنو إنما كاف منساقان إلى ذلك بدافع من الحبن بدافع من المشاعر الوجدانية المهيمنة 
على قلبون ذلك ألف اليقين العلمي مهما ىيمن على العقل ال سلطاف لو على الفؤاد كال يملك أف 

ين لو الفرؽ بين تلك الحقيقة كأضدادىا يقود اإلنساف إلى أم عمل. العلم يظهر للعقل حقيقة كيب
من أنواع الباطل ثم إنو يتركو كذلكن أم إف العلم أشبو ما يكوف بالمالباح المثبت في مقدمة 

العربةن المالباح يظهر الطريع إف كاف معوجان أك مستقيمان كلكنو ال يدفع العربة إلى السير. الذم 
ف الحب الفؤاد كما أف مكاف العلم العقلن كإنما يقود اإلنساف بعد المعرفة إنما ىو الحبن كمكا

لبلحتفاء بذكرل كالدتو عندما ريًؤمى صائمان كسئل فأجاب إنما اندفع إلى ذلك  rاندفع المالطفى 
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بسائع من كىج الحب المهيمن على كيانون الذم دفعو إلى أف يشغل ذلك اليـو بشكر اهلل كإلى 
حمد اهلل عز كجل كإف أف يتعامل مع نبضات قلبو أف يحتفي ذلك اليـو من صباحو إلى مسائو ب

 المحب. ىذه الحقيقة كم ككم تغيب عن كثير من الناس السيما في ىذا العالر يا عباد اهلل.

في ىذا العالر اليقين المعتمد على الدالئل العلمية التي  –نحن المسلمين  –نحن ال ينقالنا 
كلعلنا نملك اليـو من ىذه البراىين ما لم يكن  تثبت حقائع العقيدة اإلسبلمية كاإليمانية باهللن

يملكها األكلوف من أجدادنا كمن رجاؿ السلف من قبل. ال تنقالنا المعارؼ كقد حيًشيىٍت عقولنا 
بالكثير كالكثير منها كلكن الذم ينقالنا إنما ىو نبضات الحب الذم يسوؽن الحب الذم يقود 

ماـ الشاطبي في حديث لو مفرقان بين سلطاف العقل ىذا ىو الذم ينقالنا يا عباد اهلل. كيقوؿ اإل
الهادم كسلطاف الحب القائد فيقوؿهلل إف المحب يعمل ببذؿ كل المجهود شوقان إلى المحبوب 
فيسهل عليو الالعب كيقرب لو البعيد كتفنى منو القول كىو يرل أف لم يوؼ بعهد الحبن كىو 

ي أف ينهض بو. نعم الحب ىو الذم يقرب يرل أنو لم يشكر المحبوب الشكر البلئع الذم ينبغ
لك البعيد كىو الذم يسهل الالعب كىو الذم يجعلك تذيب حشاشتك كتذيب إمكاناتك كأنت 

تتمنى لو كنت تملك المزيد من ذلك دكف أف تشعر باأللم الذم تنفقو في سبيل حبكن كما 
ألم الحبن ليس في الكوف ألم علمت يا عباد اهلل أف في الدنيا ألمان ينبعث بلذة متعايشة معو إال 

كفي ذلك عبرة كأم  –تنبعث منو اللذة التي تقاـك ذلك األلم فتغلبو إال ألم الحبن كلقد قالوا 
أف كالد قيس أشفع على ابنو مما رأل من حالو التي تنتابو كااالـ التي تأخذه كال ترده  –عبرة 

أف يقف عن الملتـز كأف يلتالع بو كقاؿ  شوقان إلى محبوبتون فمضى بو إلى بيت اهلل الحراـ كأمره
لوهلل ادع اهلل أف يحررؾ من حب ليلىن فرفع يديو قائبلنهلل اللهم زدني حبان لها كزدني كلفان بها. نعم 
ىذا ما يفعلو الحبن الحب ىو الذم يقودن كالحب ىو الذم يسوؽن كالحب ىو الذم يجعلك 

المحبوب الذم يستأىل منك ىذا األلم؟ لن تلتذ باأللم الذم تتقلب فيون كلكن انظر من ىو ىذا 
تجد محبوبان يستأىل منك ىذا األلم إال ذاؾ المحبوب الذم ر ه رسوؿ اهللن لن تجد محبوبان تقدـ 
لو حياتك كلها قربانان كتقدـ لو إمكاناتك كلها لو ضحية في سبيل مرضاتو إال كاحدان ال ثاني لو أال 

 ن ىداؾن رزقكن متعكن نعمن كرحم اهلل من قاؿهللكىو ذلك الذم خلقك كصورؾ فأحسن صورتك

 أنت القتيل بأمٍّ من أحببتو      فاختر لنفسك في الهول من تالطفي

 محبوبو األكحدن كقد قاؿ لنا ربنا عز كجلهلل rلقد اختار رسوؿ اهلل 
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ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كى  ًثيران( )لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى اٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى كى
 [.ُِ]األحزابهلل 

 فلماذا ال نقتدم برسوؿ اهلل؟ كلماذا ال تهتاج منا الحشاشة حبان إللهنان حبان لموالنا كخالقنا.

عباد اهلل أعود فأقوؿهلل إف المرض الذم تعاني منو األمة اإلسبلمية اليـو ىو فراغ ىذه األمة من 
ـي الحب كلوعة الح بن الحقيقة العقبلنية ال تقدـ كال تؤخر شيئانن إنما الذم يالل  الفساد كيػيقىوٍّ

االعوجاج كينهض باألمة إنما ىو لوعة الحبن لوعة الحب ال يستطيع أف ينكرىا أحد. كالذكريات 
يا عباد اهلل انفعاالت قسرية كليست أفعاالن اختياريةن فليست االحتفاالت بالذكريات المختلفة مما 
يدخل في التكاليف حتى يثور النقاش حوؿ ىذان أيجوز االحتفاؿ بالذكرل أـ ال يجوز االحتفاؿن 
أيجوز االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل أـ الن ككأف مشاعر االحتفاؿ عبارة عن أعماؿ اختياريةن 
ذه األمر ليس كذلك. مشاعر االحتفاالت بالذكرل انفعاالت قسريةن كل إنساف راجع نفسو يعلم ى

 الحقيقة.

كم من معلمة زمانية تحتضن عهودان عزيزة عليكن إذا مر بك زماف من ىذه األزمنة كأنت ترل ىذا 
الزماف الذم أقبل إليك فاح منو عبع عهد قديم عزيز عليك قد مضى كلسوؼ تشعر باللواعج 
كتون تهتاج بين جوانحك أتستطيع أف تالدىان تشعر بالحنين يهيمن على كيانك أتستطيع أف تس

 تشعر باللوعة تحرؽ فؤادؾ أتستطيع أف تبرد لظاىا؟ ال تستطيع.

ككذلك كم عهود مكانية تحتضن ذكريات عزيزة عليكن يمر بك مكاف من ىذه األمكنة أك تمر 
بون تنظر إليو كإذا بك أماـ مسق  رأسكن أماـ الدار التي كلدت فيهان أماـ ترتع صباؾن ىل 
تستطيع أف تفالل قلبك عن مشاعر ىذا الحنين الذم يستبد بك؟ من قاؿ إف االحتفاؿ 

ت عمل إرادم يخضع للجواز أك عدـ الجوازن يخضع للحرمة أك لعدـ الحرمةن بالذكريات أيان كان
كقد عاد بعد غياب لبضعة أشهر إلى  rإنو الحب يا ىذان ىو الحب. انظركا إلى رسوؿ اهلل 

اليرموؾ عاد إلى المدينة المنورةن لما أشرؼ على بيوتات المدينة نظر إليها قائبلنهلل )ىذه طابة( ثم 
لذم يستقبلو عن يمينو قاؿهلل )كىذا أحد جبل يحبنا كنحبو(ن ما الذم ىىي جى قلب التفت إلى أحد ا

حتى يتغزؿ بأحد كيقوؿ عنوهلل )جبل يحبنا كنحبو(ن مكافن جاثم في مكانون مجموعة  rالمالطفى 
صخورن أتربةن أحجارن لماذا حىن  رسوؿ اهلل إلى ىذه األحجار كإلى ىذه الالخور؟ ألنها تحتضن 

على القلبن ألنها تحتضن عهدان من العهود العزيزة على الفؤادن ألف سف  ذلك معلمة عزيزة 
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الجبل يحتضن كثيران من أصحاب رسوؿ اهلل الذين قضوا نحبهم في سبيل اهلل سبحانو كتعالى. ىذا 
التي  ىيًديىٍت بسر  rحنين أمة المالطفى  –إلى مكاف جاثم جامد فكيف بالحنين  rحنينو 

ن التي عرفت اهلل سبحانو كتعالى بفضلو. عندما يمر بهذه األمة مثل ىذا المالطفى كبسر بعثتو
الزمافن أال تفوح من ىذه األياـ التي تمر بنا ركائ  عهد عزيز على قلوبنان عزيز غاؿو على أفئدتنا 

 يا عباد اهلل؟

ن الجوابهلل أما اإلنساف الذم فرغ قلبو من الحب فهو ال يعي من ىذا الكبلـ الذم أقولو شيئان 
كينكر ىذا الذم أقوؿ ألنو ال يتعامل إال مع قرارت العقلن كأما من احتضن قلبو حبان لخالقو عز 

فبلبد أف يستبد بو الحنين إلى رسوؿ اهلل كالبد  rكجل كمن ثم احتضن قلبو حبان لحبيبو المالطفى 
أف  أف يستبد بو الشوؽ إلى صاحب ىذه الذكرلن شهر ربيع يفوح بو عبع من أقدس ما يمكن

 .rتهتاج لو مشاعر أمة المالطفى 

كااف يا عباد اهلل تعالوا نتساءؿ أين ىي دالئل استمرارنا على العهدن أين ىي دالئل استجابتنا 
؟ إنني إف أجبت عن ىذا السؤاؿ البد أف أزج نفسي كأزجكم في خجل rلوصايا رسوؿ اهلل 

ل لنا درسان كتوقظنا من سباتن لقد ممضن في  الـ كاكيةن كلكن ال بأس إف كانت ىذه ااالـ تحم
حن  رسوؿ اهلل إلينا عندما كقف قبل كفاتو بأشهر في البقيع قائبلنهلل )كددت لو أني رأيت إخواننا( 
قاؿ لو أحد أصحابوهلل ألسنا إخوانك؟ قاؿهلل )بل أنتم أصحابي كإخواني أكلئك الذين لم يلحقوا 

ن؟ أنظر يا عباد اهلل عن يمين كشماؿ فبل أجد بعد(. أين ىم الذين يبادلوف حنين رسوؿ اهلل الحني
ن إال نسيانان لهذا اإلقباؿ القلبي rإال انالرافان عن التجاكب مع حنين رسوؿ اهلل  –في الغالب  –

ترؾ من كرائو لنا كصايا حارة غالية كأىاب بنا أال  rالمحب منو إلينان أال تركف ذلك؟! رسوؿ اهلل 
ال تدابركان ال تحاسدكان كونوا عباد اهلل إخوانا( كنظرنا فوجدنا نضيعهان قاؿ لناهلل )ال تباغضوان 

لساف الحاؿ يقوؿ على ألسن كثير من المسلمينهلل بل سنتباغضن بل سنتدابرن بل سنتداعى كلسنا 
 rمن كصاياؾ التي تقولها لنا في شيءن أال تركف لساف الحاؿ يلهج بهذا المقاؿ؟ رسوؿ اهلل 

كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضان( كالحديث متفع عليون   يقوؿهلل )المؤمنوف بعضهم لبعض
كأنظر فأجد لساف حاؿ كثيرو من المسلمين يقوؿهلل بل إننا سنجعل من ىذا الجسد الواحد 

للمؤمنين قطعان متدابرة متعادية تهتاج كل قطعة منها لتدمير القطعة األخرلن ىذا قرارنا كىذا ما 
يضرب بعضكم رقاب  –أك ضيبل الن  –ترجعوا بعدم كفاران أال ال ) :rسنفعلون يقوؿ رسوؿ اهلل 
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من كراء سور القركف  rبعض( كأنظر فأجد كثيران من المسلمين من حولنا يقولوف للمالطفى 
المتطاكلة بل قرارنا الذم اتخذناه أف نتعادل فيضرب بعضنا رقاب بعض. رسوؿ اهلل يحن إلينا 
كنحن مدبركف عنو معرضوف كمتناسوف لحنينون رسوؿ اهلل يوصينا كيأمرنا كيحذرنا كلساف حالنا 

قد سمعت من يقولها بلساف يقوؿهلل بل قرارنا الذم اتخذناه ينبع من رؤيتنا كال ينبع من كصاياؾن كل
ال تالل  لهذا العهدن كلكأف رسوؿ اهلل ال يعلم ما  rرأسو ال بلساف حالون يقوؿهلل إف كصايا محمد 

 rبما ياللحنان رسوؿ اهلل  rالذم يالل  أمتو كما الذم ال ياللحهان كلكأننا أدرل من رسوؿ اهلل 
وانان متعاكنينن كأنظر إلى النساء البلئي ريمٍٍّلن يقوؿ لناهلل )كونوا عباد اهلل إخوانا( كونوا يا عباد اهلل إخ

كإلى األطفاؿ الذين يػيتٍٍّمن كإلى الدموع التي تختل  بالدماء البريئة الزكية كأنظر إلى ىؤالء كىؤالء 
كىم يهرعوف إلى ما يسمى بمنظمة التعاكف اإلسبلمي أال ىل من عوف تقدمونو لنان أال ىل من 

بو على يد الظالم؟ كلكنو ال يجدكف إال أصداء تتجاكب مع  سبيل تنتالركف لمظلـو تضربوف
 صيحاتهم 

 لقد أسمعت لو ناديت حيان      كلكن ال حياة لمن تنادم

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٍالؽٕب األِؼٝ اٌلػبء ٚاٌزؼوع اٌٝ هللا

 

 

 

دان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

م كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العال
محمد كعلى  ؿ محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها المسلموف 

 كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

أف يعلم ىويتو كعبلقتو إف أكؿ كاجب يمليو العقل كالمنطع كالعلم على اإلنساف أف يتبالر ذاتون ك 
بالمكوىنات التي يتقلب في غمارىان كإذا رجع اإلنساف إلى كلٍّ من المنطع كالعلم كالعقل يتبالر 
عن طريقو ذاتو كيتعرؼ على ىويتو فلف الجواب الذم يأتيو من ىذه المالادر الثبلثة أجمع أنو 

لو المكوىنات التي من حولو  عبد كمملوؾ للخالع الذم أكجده كأقاـ أسباب حياتو كمعايشو كسٌخر
كجعل بداءة كجوده من لدنو كنهايتو عودان إليون تلك ىي الحقيقة التي يطالعها اإلنساف عندما يقف 

 أماـ مر ة ذاتو معتمدان على المنطع كالعقل كالعلم. 

كإذا كانت ىذه ىي الحقيقة كىي كذلك يا عباد اهلل إذان فلف المنطع يقوؿ أف على اإلنساف كقد 
لم أنو عبد هلل عز كجل بالجبر كاالضطرار أف يكوف عبدان لو بالسلوؾ كاالختيارن كما أف اهلل ع

سبحانو كتعالى قد خلقني عبدان مملوكان لو بالجبر كاالضطرار ينبغي أف يكوف سلوكي منسجمان مع 
 كاقعي االضطرارمن ينبغي أف يكوف سلوكي في كل تقلباتي ناطقان بذؿ عبوديتي كمملوكيتي هلل

سبحانو كتعالى. كإذا تساءلنا عن أبرز مظهرو من مظاىر عبودية اإلنساف هلل عز كجل يأتينا الجواب 
إذ يقوؿ فيما ركاه أصحاب السنن من حديث النعماف بن بشيرهلل  rمن لدف حبيبنا المالطفى 
 )الدعاء ىو العبادة(. 



  

 ~873 ~ 
 

لدعاء الضارع المنكسر أبرز ما تحقع بو عبوديتك هلل عز كجل عن طريع السلوؾ االختيارم ا
الدائم على أعتاب اهلل سبحانو كتعالىن كمن ثىم فلف كتاب اهلل عز كجل يدعو كيكررن يدعو عباد 

 اهلل سبحانو كتعالى إلى أف يالطبغوا بذؿ العبودية هلل عن طريع اإلكثار من الدعاء. 

ةى  ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًلنٍّي قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوى الد اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا ًلي كىٍليػيٍؤًمنيوٍا ًبي }كى
 ( ىكذا يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى. ُٖٔلىعىل هيٍم يػىٍرشيديكفى{ )البقرةهلل 

 كيقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل }اٍدعيوٍا رىب كيٍم تىضىرُّعان كىخيٍفيىةن ...{.

 د هلل سبحانو كتعالى أف يتضرع إليو بالدعاء(. أكـر شيء على اهلل مسألة العب) :rكيقوؿ المالطفى 

إذا كقف اإلنساف مهما كاف عاصيانن مهما حيمٍّل من األكزارن كقف كقفة المسكنة كالذؿ 
كاالنكسار على أعتاب اهلل عز كجل ضارعان باكيان الجئان مستسلمان فلنو بذلك يجعل من عبوديتو 

ذيب أكزاره كلها مهما كانت ثقيلة كمهما حيمٍّل قربى كشفيعان بين يدم اهلل عز كجلن كإف ذلك ي
 منها يا عباد اهلل. 

ينى{ }كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإف  ال ًذينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهىن مى دىاًخرً 
 (. َٔ)غافرهلل 

الحظوا يا عباد اهلل المقابلة بين ىاتين الجملتين في ىذه اايةن جعل إعراض اإلنساف عن الدعاء 
هلل مظهران من مظاىر االستكبارن كجعل اإلقباؿ الضارع إلى اهلل عز كجل تالديقان كإذعانان بعبوديتو 

اإلنساف مدعوه دائمان  كمملوكيتو هلل سبحانو كتعالى. إذا عرفنا ىذه الحقيقة يا عباد اهلل فلنعلم أف
إلى أف ييقبل إلى اهلل عز كجل بالدعاء في كل كقتن ىو بأمس الحاجة إلى أف يبس  كفيو بالدعاء 
الضارع إلى اهللن ألف اإلنساف بين حالتين اثنتينهلل إما أف يكوف متقلبان في نًعم في عافية في أمل في 

ل دائمان أف يديم عليو نعمة العافيةن أف رغدو من العيشن إذان ىو بحاجة إلى أف يسأؿ اهلل عز كج
يديم عليو نعمة األمن كالطمأنينةن أك أف يكوف متقلبان في بعض المالائب كبعض االبتبلءاتن إذان 
ىو بحاجة إلى أف يسأؿ اهلل عز كجل أف يعافيو من االبتبلءاتن ىو بحاجة إلى أف يسأؿ اهلل 

ى أف يشكو إليو ضعفون كىكذا فاإلنساف في كل سبحانو كتعالى أف يعافيو من المالائبن بحاجة إل
أحوالو بحاجة إلى أف يطرؽ باب اهلل الذم ال ييغلع دكف أحدن ثم إف اإلنساف مدعوه إلى أف يدعو 

 لنفسو كأف يدعو إلخوانو أيان كانوا كعلى أم المستويات كانوا. 
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 ك مثل ذلك(. إذا دعا المسلم ألخيو في ظهر الغيبن قاؿ الملكهلل كل) :rيقوؿ المالطفى 

إلى أف نكثر من الدعاء  rأم قاؿ الملك الموكل بو كلك مثل ذلكن كىذه دعوة من المالطفى 
إلخواننا في اإلنسانية كفي اهلل سبحانو كتعالىن كفي مقدمة من أجمعت األمة على ضركرة الدعاء 

 لهم أكلياء أمور المسلمين. 

الدين الناليحة( قالواهلل لمن يا رسوؿ اهلل؟ حديثو المعركؼ المتفع عليوهلل ) rكلقد ذكر المالطفى 
 قاؿهلل )هلل كلرسولو كلكتابو كألئمة المسلمين كعامتهم(. 

قاؿ العلماء أف أكؿ معنىن من معاني الناليحة ألئمة المسلمين الدعاء لهمن كإف أكؿ معنىن من 
الم الرباني معاني الناليحة لعامة المسلمين أيضان الدعاء لهمن كقد قاؿ الفضيل بن عياض ذلك الع

الجليلهلل "لو كانت لي دعوة أعلم أنها مستجابة لاليرتها لولي أمر المسلمين" قاؿ لو عبد اهلل بن 
المبارؾهلل "كيف ذلك؟" قاؿهلل "ألني إذا صيرتها لنفسي لم تتجاكزني كإذا صيرتها لولي أمر 

ا كيفتي بضركرة المسلمين فلف إصبلحو إصبلح للعباد كالببلد جميعان"ن ككاف اإلماـ مالك يقوؿ ىذ
الدعاء لولي المسلمينن كيف؟ يدعو لولي أمر المسلمين باالستقامة على صراط اهللن يدعو لولي 
أمر المسلمين بتقول اهللن يدعو لولي أمر المسلمين بأف يزيده اهلل عز كجل حبان لو تمسكان بهديو 

 . حراسةن لشرعون ىذه ىي الحقيقة التي ربانا عليها ديننا يا عباد اهلل

ككاف قد عـز على أف يذىب في شأف لو إلى ضاحية  tلعمر بن الخطاب  rكلقد قاؿ رسوؿ اهلل 
من ضواحي المدينة قاؿ لوهلل )ال تنسنا يا أيخىي  من دعاءؾ( ال تنسنا يا أيخىي  من دعاءؾن يعلن 

كىو رئيس دكلة إلى جانب كونو نبيان عن حاجتو إلى دعاء إخوانو المسلمين لو  rالمالطفى 
فكيف؟ فكيف بعامة المسلمين؟ كيف بأكلياء أمور المسلمين؟ ىم بأمس الحاجة إلى أف ندعو 

 لهم بالالبلح كاالستقامة كالسير على سنن الرشد. 

أدعى إلى أف  -اـ كسوريا خاصةن الش -عباد اهلل ال أعتقد أف ىنالك محنة مٌرت على بلدنا ىذه 
نلتجئ منها إلى اهلل عز كجل كأف نفر  منها إلى الدعاء الضارع بين يدم اهلل عز كجل من ىذه 

ن كبوسعي أف أكجز لكم حقيقة ىذه المحنة بكلمتين اثنتينن إنها حرب  المحنة التي نمر بها اليـو
قريب حربان غير معلنة ككانت تختفي كراء حقيقة معلنة من إسرائيل على سوريان كانت إلى األمس ال

كسائل مختلفة شتىن أما اليـو فقد غدت حربان حقيقيةن معلنةن أكبر رئيس إلسرائيل اتجو مسرعان 
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قبل أياـ إلى كاشنطن كىو يقوؿ باللفو كاستكبارن يقوؿ باللفو كاستكبار أف أقل ما نطالب بو 
بأقل من ىذا الذم نتجو إلى كاشنطن للمطالبة سقوط ىذا الحكم القائم اليـو في سوريان لن نقبل 

بون إذان محنتنا ىذه تتلخه في أف إسرائيل قد أعلنت حربان حقيقيةن ضد ىذه البقعة من شامنا 
المقدسةن كإنها لتراىن على أف تجني ثمار ىذه الحرب دكف أم جهد تبذلون كأف تلتق  مغانمها 

رة دـو في سبيلها من جندم من جنودىا. فيا أيها دكف أف تتحمل شيئان من مغارمهان كأال تراؽ قط
العرب مسلمين كغير مسلمينن يا أيها المسلموف عربان كأعاجمن يا من يعتزكف بالشرؼن يا من 
يعتزكف بالمركءةن استيقظوان استيقظوا إلى الببلء الماحع الذم يراد بكم قبل أف يفوت األكاف 

  فائدة منها. فتالب  اليقظة سببان لندامة ال خير فيها كال

يا عباد اهلل على أني أعود فأقوؿ لكم مهما اختلفت الوسائل كمهما تكاثرت العدد للوقوؼ في 
كجو ىذا العدكاف المستعلن فلٌف العيٌدة األساسية التي ال غنى عنها ق  إنما ىي عيٌدة التوجو إلى 

. صحي  أف أنواع اهلل كما قلت لكم اافن إنما ىي عيٌدة االصطبلح مع اهلل قبل كل شيء
اإلصبلح بين الناس بعضهم مع بعض من األىمية بما كافن كأف السير في طريع اإلصبلح ضركرة 
ال بٌد منهان لكن بوابة ىذا اإلصبلح إنما ىو إصبلح ما بين العبد كربون أال فاسمعوا ىذه الحقيقة 

تتمثل في أف نالل  ما بيننا  يا عباد اهللن بوابة اإلصبلح على اختبلفو كاختبلؼ أنواعو كسبلو إنما
كبين موالنا كخالقنان نتوب إليون نجدد البيعة بين يديون نعلن عن االلتزاـ بأكامرهن نعلن عن االبتعاد 
عن نواىيون نعلن عن االعتزاز بشرعون كإذا زٌلت بنا القدـ كإذا تغلبت علينا النفس األمارة نعود 

توابن لكن ال بد من أف نالل  ما بيننا كبين ربنا أكالنن  إلى اهلل عز كجل بالتوبة كنسلو الالف  كاهلل
أف لم نفعل ذلك فلف سبل اإلصبلح ستبقى شكبلن ال مضموف لون كلسوؼ تبقى مظهران ال ركح 
فيهان ثم  إذا أيبنا إلى اهلل كتبنا إليو على كل المستويات ال بد من أف نتجلبب بجلباب المسكنة 

ثوبنا البلصع بنا في الحقيقةن ىو ثوبنا الذم ال يمكن أف يفالل  الذؿ االنكسار هلل عز كجلن كىو
عٌنان نحن عبيد يا عباد اهللن نحن مساكين شئنا أـ أبينان كاقفوف على أعتاب اهلل عز كجلن ينبغي 
أف نلتجئ إلى اهلل في البكور كااصاؿ بانكسارن بدعاء كاجفن بضراعةن نعلن بين يدم موالنا 

ا غيرهن كأال مرجع لنا ال إليون ىو مبلذنا قبل أف نلوذن ىو عياذنا قبل أف نعوذن كخالقنا أاٌل مبلذ لن
نفعل ذلك على كل المستويات. كقد قلتها باألمس كأقولها اليـو أيضان أف التوكيل في المعامبلت 

ال  كارد قانونان كشرعان كلكن التوكيل في االلتجاء إلى اهلل غير كارد يا أخواننان غير كارد يا ناسن
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ينبغي أف أقوؿ ألخي التجئ إلى اهلل عنين أدعو اهلل عز كجل عنين أنا عبدن كلنا عبيد هلل عز 
 كجل. 

هيٍم }ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان * كىكيلُّ 
 ٍردان{ تًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػى 

أقبل رجل من األعراب يسأؿ رسوؿ اهلل أف يدعو لون قاؿ لوهلل )سأفعل كلكن أعٌني على نفسك 
 بكثرة السجود(.

أعٌني على نفسك بكثرة السجودن ىذا ما يقولو رسوؿ اهلل لكلٍّ منان ليس ىنالك إنساف برمء عن 
البيعة لو أف نلتـز بنهجو كأمره  ذؿ العبودية هلل عز كجلن فلذا أصلحنا ما بيننا كبين خالقنان كجددنا

جهد استطاعتنان ثم التالقنا بأعتاب ربنا داعين متضرعين باكين ال سيما في األسحارن دعاء 
األسحار سهاـ ال تخطئ يا عباد اهللن حقيقةه أقولها لكم ليس فيها أم ريبن دعاء األسحار عليكم 

متأكد كضامن أف  خوارؽ النالر اإللهية بهذا السبلحن إف نحن فعلنا ذلك فلنني أقولها لكم كأنا 
ستقبل إلينا من كل حدبو كصوب كما أف الببلء يقبل اليـو إلينا من كل حدبو كصوب. فهل 

عسيتم أف تتوبوا إلى اهلل يا ناسن ىل عسيتم أف تقبلوا إلى اهللن ىل عسيتم أف تاللحوا ما بينكم 
علنت حربها على سوريا أف تناؿ منها مناالن. كبين موالكم كخالقكمن إذان لن تستطيع إسرائيل كإف أ

ربنا بالمرصادن خالقنا جل جبللو بالمرصادن كلكن كلكن العبلج ىذا ىو يا أيها األخوةن كل أنوع 
األعتدة ال بد منهان كل أنواع العدد ال بد منهان لكنها جميعان جسده ال ركح فيو إف لم ييتوج ذلك 

 ة إلى اهلل سبحانو كتعالى. بالدؽ التوجو إلى اهللن بالدؽ اإلناب

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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ٓ ٠َُٕظُوُٖ  َِ  ُ َّْ هللاَّ ١ٌََُٕظَو َٚ 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ما من ريب في أف الذم حدا بنا إلى أف نتبلقى في ىذه الرحاب القدسية إنما ىو إيماننا باهلل عز 
نػيٍهرىعى إلى أداء الواجبات التي كجل إلهان كاحدان فردان صمدان ال شريك لو كبأننا عبيده ينبغي أف 

أناطها في أعناقنان إذان فنحن مؤمنوف كهلل الحمد بموالنا كخالقنا جل جبللو. ىذا اإليماف باهلل 
ن كال يتأتى لئلنساف أف يؤمن باهلل كىو غير مؤمن بنبوة رسلو كأنبيائو rيستلـز إيماننا بنبوة محمد 

يستدعي بالضركرة إيماننا بأف ىذا القر ف  rرسوؿ اهلل كإيماننا ب .rالسيما  خرىم كخاتمهم محمد 
ٍيًو  الذم بيًعثى بو كالذم أكًحيى إليو بو إنما ىو كبلـ اهلل سبحانو كتعالى )الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍيًن يىدى

ٍلًفًو( كال يتأتى تغيير حرؼ منو بزيادة أك نقالاف. إذان فتعالوا فاسمعوا كبلـ اهلل  عز كجلن كىالى ًمٍن خى
يقوؿ ربنا عز كجل في قر نو الذم أكحي إلى رسولو الذم  منا بو نبيان كالذم بيًعثى من عند موالنا 

 كخالقنا جل جبللو الذم  منا بو ربان كإلهانن يقوؿ اهلل عز كجلهلل

 [.َْ)كىلىيىناليرىف  الل وي مىن يىناليريهي ًإف  الل وى لىقىًومٌّ عىزًيزه( ]الحجهلل 

عباد اهلل في ىذا الوعد المغموس بالتأكيد في أكؿ الفعل كفي  خرهن )كىلىيىناليرىف  الل وي(ن تأملوا يا 
المؤكد األكؿ ىو ال القسم كالمؤكد الثاني في نهاية الفعل ىو نوف التوكيد )كىلىيىناليرىف  الل وي(ن فهل 

ىل  –ى بو إلى رسولو كقد  منتم باهلل كبأف ىذا كبلمو الموح –يجوؿ في خواطركم يا عباد اهلل 
يجوؿ في خاطركم الريب في ىذا الوعد الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العلية؟ ما أظن أف فينا من 
يرتاب في ذلكن كلكن تعالوا فتأملوا في القيد )كىلىيىناليرىف  الل وي مىن يىناليريهي(ن )مىن يىناليريهي(ن كالبد أف 

إلى من ينالره؟ ألم يعلن في أكثر من موضع في كتابو أتساءؿ معكم بادئ ذم بدء أفربنا يحتاج 
 العظيم أنو اهلل الغني عن عباده

ا الن اسي أىنتيمي اٍلفيقىرىاء ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحىًميدي( ]فاطرهلل   [.ُٓ)يىا أىيػُّهى
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 فما معنى قولوهلل )كىلىيىناليرىف  الل وي مىن يىناليريهي(؟

ىنا كناية عن االلتزاـ بأكامره كاالنتهاء عن نواىيو كاالنضباط بشرعتون فمن  من  نالر اهلل عز كجل
باهلل ربان كاحتضن العقائد اإليمانية في قلبو يقينان ثم التـز بأكامر اهلل عز كجل كشرعتو سلوكان 

 كمنهاجان فكأنما نالر اهلل عز كجلن كاهلل ىو الغني الذم ال يحتاج إلى من ينالره.

ذم أسائل بو نفسي كأرجو أف يسألو كل كاحد منكم أفنالرنا اهلل بهذا المعنى الذم كالسؤاؿ ال
 يخاطبنا بو اهلل؟

أما المعتقد فأحمد اهللن كأعتقد أننا جميعان نحتضن إيمانان حقيقيان بموالنا كخالقنان كأعتقد أننا 
جلن كلكن تعالوا نتساءؿ جميعان نعلم كنؤمن بكل الفركع االعتقادية المنبثقة عن إيماننا باهلل عز ك 

 أفنتالرنا لدين اهلل عز كجل عن طريع تطبيع أكامرهن عن طريع االلتزاـ بشرعتو؟ 

كما قاؿ العلماء جميعان إلى طائفتين من   –عباد اهللهلل إف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية تنقسم 
الحقوؽ اإللهية في األحكاـن أما الطائفة األكلى فتتضمن حقوقان هلل عز كجل يؤديها اإلنساف ليطبع 

 عنقون كأما الطائفة الثانية من األحكاـ فهي تلك التي تضمن تحقيع حقوؽ العباد.

أما األحكاـ التي تتضمن تنفيذ حقوؽ اهلل عز كجل فلتعلموا أف أمرىا يسير كأف اإلنساف مهما 
اد قالر في تنفيذ ىذه الحقوؽ كلم يكن تقاليره عن استكبار كلم يكن تقاليره في ذلك عن عن

 فلف األرج  أف اهلل سبحانو كتعالى سيالف  عنون كىذا معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل

ني  ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّ ًميعان ًإن وي )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى وبى جى
 [.ّٓ ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمرهلل

كل من قال ر عن ضعفن ال عن استكبارن مآلو إلى ىذه البشارة التي يبشره بها اهلل عز كجلن أما 
 المستكبركف فهم الذم قاؿ اهلل عنهمهلل

ًإف يػىرىٍكٍا كيل   يىةو ال  يػيٍؤًمنيواٍ  بػ ريكفى ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى ًإف يػىرىٍكٍا بً  )سىأىٍصًرؼي عىٍن  يىاًتيى ال ًذينى يػىتىكى هىا كى
ًإف يػىرىٍكٍا سىًبيلى اٍلغىيٍّ يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن ذىًلكى بًأىنػ هيٍم كىذ بيو  انيوٍا سىًبيلى الرٍُّشًد الى يػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى ٍا بًآيىاتًنىا كىكى

ا غىاًفًلينى( ]األعراؼهلل  هى  [.ُْٔعىنػٍ

 قوؽ العباد.لذا البد أف نقف أماـ الطائفة الثانية من الحقوؽن ح
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حقوؽ العباد مبنية على الشدة كالمشاحةن على النقيض من حقوؽ اهلل سبحانو كتعالى كعندما 
أعود فأشم رائحة كف ي أشعر بأننا مقالركف في إنجاز حقوؽ العباد التي أناطها اهلل سبحانو كتعالى 

الدابر في األسبوع  بأعناقنان فتعالوا يا عباد اهلل أضف إلى الضمانة التي ذكرتها لكم باألمس
 الماضي ىذه التذكرة الهامة جدان.

حقوؽ العباد ىامةن ككم ككم ضيعنا ىذه الحقوؽن كالحديث عنها طويل الذيل لكن أضرب لكم 
بنموذجن كلعلو أخطر النماذج السيما في ىذه الفترة التي نمر بها. نحن يا عباد اهلل نمر بمحنة  

ك العقاب االقتالادم الذم كاجهنا من العالم الغربي من كما تعلموفن كمن مظاىر ىذه المحنة ذل
ىنا كىناؾن كليس الحديث عن أحقية ىذا القالاص أك ىذا العقاب أك عدـ أحقيتو كلكن 

الحديث يتجو إلى جانب أىمن ماذا كاف عاقبة ىذا العقاب الذم ككًجٍهنىا بو يا عباد اهلل؟ كانت 
كأف الفئة ذات الدخل المحدكد في ىذه البلدة ىي  عاقبة ذلك أف الفئة الفقيرة في ىذه البلدة

التي منيت أك ما منيت بنتائج ىذا العقاب. أفكاف سبب ذلك العقاب الوارد إلينا من البعيدن من 
الخارج؟ ال يا عباد اهلل. كاف سبب ذلك تقاليرنا نحن في النظر إلى ىؤالء اإلخوة كفي أف نتراحم 

ن فضوؿ أموالنان نقدـ لهم ما يرأب صدعهمن ما يبعدىم عن كفي أف نقدـ لهم من أيدينا فضبلن م
الشعور بمأساة ىذا العقاب الذم انتابنا بحسب الظاىر جملة كلكنو تنزؿ على ىذه الفئة من 

الناس قبل كل شيء. ما مسؤكليتنا تجاه ىذا يا عباد اهلل؟ مسؤكلياتنا كاضحة كما أظن أف فيكم من 
ين كثيركف ممن بذلوا جهودىم أف يوظفوا ىذه المحنة لمزيد من يجهلها. في األغنياء كفي الموسر 

الثركة يستجركنها إلى أرصدتهمن يستجركنها من أين؟ من جيوب الفقراءن يستجركنها من جيوب 
المساكينن كيف ذلك يا عباد اهلل؟ ىنالك سلع تالنع بأيدو سورية في داخل ىذه البلدةن في داخل 

ـ من الخارج كلم ىذه األرضن يتم إنتاجها بمواد  أساسية أيضان من إنتاج ىذه البلدةن لم تيٍستػىٍقدى
تػيٍفرىٍض عليها إتاكاتن نظرنا إلى أثماف ىذه السلع من قبل كإذا بها ارتفعت كقفزت إلى ما يقارب 
الضعفن لماذا يا أيها اإلخوة؟ ىل دفعتم كأعطيتم مزيدان من رأس الماؿ الذم أنتجتم بو ىذه 

ها من الفقراء كالزبائن؟ الن األمر لم يختلف عما كاف عليو األمر سابقانن لكنها السلع حتى تستردكن
انتهاز لفرصةن لكنها توظيف لمحنة. األرزاؽ التي يكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بها أقواتان تهمي قطران 
من السماء كتستنبت نباتان من األرض إلى جانب جهودو يبذلها أصحاب األراضي كالفبلحوفن ىذه 
األقوات لم تستقدـ من الخارجن لم يفرض عليها إتاكات من الخارج ق  كلكنني أنظر فأجد فرؽ 
ما بين أثماف من قبل كأثمانها اليـو يكاد يالل إلى الضعف. غدكت منذ أياـ إلى سوؽ من أسواؽ 
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ب الخضرة كنظرت كتأملت في األثماف كعدت بخيالي إلى ىذه األثماف سابقان كإذا بي أماـ ما يقار 
الضعفن لماذا أيها اإلخوة؟ أفستقدمتم ىذه البضائع من أكركبا كفرضت عليكم إتاكات بسببها؟ 

كإنما أقوؿ إف كثيران من  –كال أقوؿ كلهم  -ال. المسألة كما قلت أيها اإلخوة أف األثرياء اليـو 
المحنة  األثرياء اليـو يوظفوف ىذه المحنة من أجل أف يزيدكا على ثرائهم ثراءن يوظفوف ىذه

بالطريقة التي ذكرتها لكمن يستجركف من خبللها مزيدان من الثركة لتضاؼ إلى أرصدتهمن لكنهم 
 :rاستجركىا من أين؟ من جيوب الفقراء من جيوب المعوزينن رأيت ذلك بعينين كرسوؿ اهلل 

يقوؿهلل )صدقة السر تطفئ  rصنائع المعركؼ تقي مالارع السوء( كالحديث صحي ن كرسوؿ اهلل )
يقوؿهلل )من ال يىرحم الناس ال  rيقوؿهلل )الالدقة تمنع ميتة السوء(ن ك rغضب الرب(ن كرسوؿ اهلل 
يقوؿهلل )الراحموف يرحمهم الرحمنن ارحموا من في األرض يرحمكم من  rيرحمو اهلل(ن كرسوؿ اهلل 

 في السماء( ىذا كبلـ رسولنا الذم  منا بو نبيان.

يا عباد اهلل أضعكم أماـ نموذج كاقعين لكنو نموذج يتيم نادرن كاحد من األثرياء زار أسرة من ىذه 
األسر المنكوبة الفقيرةن استقبلتو داره صغيرةه متهاكيةن نظر إلى الوجوه التي أحاطت بو من ىذه 

ؿ منالو من كل كاحد األسرةن كإذا بمعالم األسى ييقرأ على تقاسيمهان تأمل فيها فلذا بالهزاؿ قد نا
منهان تأمل في األعين كإذا بالكآبة تنبثع من ىذه األعين جميعانن جلسن أخرج من جيبو حزمةن من 
األكراؽ النقديةن لعل أعضاء األسرة لم يرى الواحد منهم مثل ىذه الحزمةن ما إف رأكىا حتى شٌعت 

ا حقكمن بوسعكم أف تتمتعوا بهان أعينهم بالسركر كبالبشرن كضع ىذه الحزمة بين أيديهم كقاؿ إنه
تحققوا ألنفسكم بها الوقود الذم يقيكم من ىذا البردن بوسعكم أف تنالوا بها األدكية كالعبلجات 
ألمراضكمن بوسعكم أف تتوسعوا بهان أنا أسأؿ يا عباد اهلل أيهما يبعث النشوة في الرأس كيمؤل 

لنكبة كمشاعر الحزف كاألسى من القلوبن القلب سركران؟ أف يجٌند الماؿ من أجل طرد مظاىر ا
كغرس معاني الفرحة كالسركر فيها كرسم االنتعاش على قسمات كجهون أـ أف أضع ىذا الماؿ 

كأعتالر منو طعامان أنثره على مائدة  كلو اليـو كيفنى غدانن أـ أف أتوسع بالمبلبس كالرياش أتباىى 
نساف مالدران من مالادر السعادة عندما ييسٌخر بو أماـ الناسن أال ما أعظم الماؿ كما أبقاه لئل

لرسم معالم الفرحة في القلوب كعلى الوجوه كقسماتهان كما أبعثها للذؿ في النفس عندما يعتالر 
من ىذه األمواؿ أسباب األبهات أماـ الناسن أرأيتكم إلى ىذا النموذجن ترل ماذا لو أف ىذا 

العبرة من ىذا الكبلـ  مبلن أف أتخذ منو الدرس النموذج أصب  ديدف األثرياءن أقوؿ معتالران 
 لنفسين ك مبلن أف يتخذه كل كاحد منكم ال سيما أثرياءنا ىنا .. 
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أيها األخوة قلت لكم باألمس التوبة إلى اهلل .. التوبة الالادقة التي تفسر بالتطبيع كبالسلوؾ ىي 
إال ببراىينهان ىذه التوبة ال الضمانة لذىاب ىذه المحنة كستذىبن كلكن ىذه التوبة لن تتحقع 

تتحقع إال ببراىينهان من تاب إلى اهلل عز كجل من األثرياء الذين أكرمهم اهلل ببسطة من العيش 
ينبغي أف يبرىنوا على توبتهم بأف يطرقوا أبواب الفقراء كالمعوزين كذكم الدخل المحدكدن يرأفوف 

سبحانو كتعالى بأف يخفضوا أثماف السلع  بحالهمن ينبغي أف يبرىنوا على توبتهم بين يدم اهلل
كاألقوات بدالن أف يرفعوا أسعارىا إلى ما يقارب الضعفن كنت أتوقع النقيضن فلماذا أنظر إلى 

 األسوؽ فأرل كأف نيراف األسعار الملتهبة الغالية تغزك األسواؽ كلها لماذا؟

اكاتن كإنما أتحدث عن أمواؿ أنا ال اتحدث عن البضائع التي تستقدـ كتستورد كيفرض عليها إت 
أكرمنا اهلل بها فوؽ ىذه األرض المعطاءة. لماذا يحاكؿ أصحاب الشياه كاأللباف كمشتقاتها أف 
يرفعوا األسعار. لماذا من أجل أف يوظفوا من ىذه المحنة سببان المتالاص األمواؿ البسيطة التي 

ن ال يىرحم ال ييرحم أقوؿ قولي ىذا جمعها الفقراء بعرؽ جبينهم كبجهد شديدن أال فاعلموا اف م
 كاستغفر اهلل.
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لُْٛا( الَ رَفَوَّ َٚ ١ؼبً  ِّ ًِ هللّاِ َع ْٛا ثَِؾْج ُّ اْػزَِظ َٚ ( 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
حالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أ

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

شب و أمتو قادةن كشعوبان بالجسد الواحد كما تعلموفن كانطبلقان من  rإف حبيبنا المالطفى محمدان 
ألمة يعاني اليـو من أقوؿ لكمهلل إف جسد ىذه ا rىذا التشبيو الذم اعتمده حبيبنا المالطفى 

أمراضو خطيرة مستقرة في كيانون يعاني من أمراض لم تفد إليو من الخارج بسبب ىواءو فاسد أك 
بسبب جراثيم أقبلت إليو من ىنا كىناؾ الن كإنما ىي أمراض انبثقت من داخل كيانون ىو 

لما استطاعت المسؤكؿ عنها كىو الذم يتحمل كزرىان كلوال ىذه األمراض التي أحدثكم عنها 
العداكات المستشرية المختلفة أف تناؿ من ىذا الجسم مناالن ق ن كلوال ىذه األمراض المستشرية 
في كياف ىذا الجسد لما أصاب شيء من شـؤ أصدقاء إسرائيل كمؤتمرىم الذم يػيٍعقىدي في ىذا 

ن أقولها لكم باختالار أيها اإلخوةهلل إف أسباب العداكات كالبغضاء التي تح ي  بنا كاألسى اليـو
الذم ييمىارىسي ضدنان أسباب ذلك أمراضنا الداخلية. كليست أمراضنا الداخلية متسببة عن تلك 
المآسي كتلك األنواع من البغضاء كالعداكات المستشرية. كلقد قاؿ العرب في أمثالهمهلل إف قطعة 

عدك المداىم فأس كقعت في غابة بين األشجار الكثيرة كالكثيفة فذعرت األشجار من ىذا ال
المفاجئن كلكن شجرة ىرمة أتت عليها السنوات الطواؿ اتجهت إليها نادتها قائلةهلل ال تيٍذعىركا كال 

تخافوا كال يهولنكم أمر قطعة ىذا الفأسن فلو بقيت ىذه القطعة فيما بينكم دىران طويبلن لن 
ها. كإنكم لتعلموف أف  تستطيع أف تناؿ منكم مناالن إال أف تبرع غالنه منكم بأف يكوف مقبضان ل

كثيرة من األغالاف تتسابع من أجل تكوف مقابض لفأس العدكاف الذم يستشرم ضدنا. ىذه 
األغالاف منا كىي جزء ال يتجزأ من أمتنان كىذا ما أريد أف تعلموه. أمراضنا منبثقة من داخلنان 
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عوني أضعكم أماـ كالعداكات التي تستشرم من حولنا من  ثار ىذه األمراض التي نعاني منها. د
نموذج يجسد ىذه الحقيقة التي أقولها لكم.  يةه في كتاب اهلل سبحانو كتعالى غدت اليـو غريبة  
كل الغرابة عن عالمنا اإلسبلمي كالعربي غربة ال عهد للتاريخ بمثلها ق ن  يةه ما أكثر ما افتتحت 

تردادىان  يةه يرددىا العلماء  بها الحفبلت كالندكاتن  يةه ما أكثر ما صقلتها األسماع من كثرة
 كالجهاؿ بكل مناسبةن أفتعلموف ما ىي ىذه ااية أيها اإلخوة؟ إنها قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

اء فىأى  ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى ٍبًل الٌلًو جى ل فى بػىٍينى )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
لً  هىا كىذى ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍم عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مٍّنى الن اًر فىأىنقىذىكيم مٍّنػٍ كى يػيبػىيٍّني الٌلوي لىكيٍم قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًًنٍعمى

  يىاتًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى(

 [َُّ] ؿ عمرافهلل 

ٍبًل الٌلًو( كلكن جمهرة المسلمين كالعرب من حولنا يقولوفهلل بل  يقوؿ اهلل عز كجل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
نعتالم بحبل برنارد ليفين نعتالم بحبل ذلك الذم شفا غليلو إذ توجو إلى ليبيا فأحالها إلى نارو 
تضطـر كإلى أطبلؿ تتهاكلن ثم إنو اليـو يركغ ليتجو إلى سوريا كيراىن أصدقاءه في إسرائيل أنو 

ٍبًل الٌلًو( سيفعل في سوريا مثل الذم قد فعل بليب يا. إذان يقوؿ اهلل عز كجل لناهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
 كجمهرة من المسلمين قادةن كشعوبان بل نعتالم بحبل برنارد ليفي.

يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل )كىالى تػىفىر قيوٍا( كنالغي إلى إخوافو لنا من حولنا كىم جمهرة المسلمين 
اتخذناه ىو أف نتفرؽ فنتخاصم فنتعادل فنجعل من  اليـو كإذا بهم يقولوفهلل بل قرارنا الذم

 الحكم فيما بيننا. –أجل الشخالية  –األحقاد الشخالية 

اء فىأىل فى بػىٍينى قػيليوًبكيٍم(ن كلكن جمهرة  كتذكرنا ااية فتقوؿهلل )كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى
ىذا الوفاؽ الذم طيًومى عهده كانقضت أيامو كلم نعد اليـو المسلمين من حولنا يقولوفهلل بل ننسى 

بحاجة إليو كإنما سبيلنا اليـو أف ننفخ في نيراف الحركب المستعرة فنالدرىا ناران تضطـر إلى 
جيراف لنا كإخوة في اهلل لنا نحكم فيما بينهم منجل الموت يتحكم برقابهم. أليس ىذا تحقيقان لما 

ىذا الذم أقولو لكم كاقعان ال مبالغة فيو؟ أليس ىذا معنى قولناهلل إف  قد ذكرتو لكم ااف؟ أليس
ىذه ااية تعاني من غربة ما مثلها في تاريخ المسلمين ق ؟ ىذه ىي الحقيقة أيها اإلخوة التي 

 ينبغي أف نعلمها.
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إذا كاف ىذا ىو الواقع فما أظن أف فينا من يستطيع أف يناقش في ىذا الواقعن فدعوني أعود 
قوؿ لكمهلل إننا نحن المسؤكلوف عما يستشرم اليـو من حولنا من عداكات كمن مآسو كمن ظلم فأ

ينح  علينان نحن المسؤكلوف عن ذلكن لماذا؟ ألف أمراضنا المنحطة في مجتمعاتنا كالتي ذكرتها 
 لكم بل ذكرت نموذجان عنها يتمثل في موقفنا من ىذه ااية القر نية يجعلنا نتحمل نحن أكزارنان
يجعلنا نحن نتحمل مآسينا. كاهلل الذم ال إلو إال ىو لوال ىذه األمراض المستقرة في جسد ىذه 

لما استطاع عدك من الخارج أف يناؿ منا مناالن ق  كلكن كما قاؿ  rاألمة كما قاؿ المالطفى 
 المثل العربيهلل ىي العالي التي ىي جزء ال يتجزأ منا نحن تتسابع متبرعة لتكوف مقبضان للفأس
الذم يتربه بنا الدكائر. كإنو ليخيل إلينا أننا لو توجهنا إلى ىؤالء الذم يخططوف ضدنا سبل 

 العداكة كالبغضاء لو احتججنا عليهم لقالوا كما سيقوؿ الشيطاف ألكليائو يـو القياـهلل

ٍبتيٍم ًلي فى  بلى تػىليوميوًني كىليوميوٍا أىنفيسىكيم م ا أىنىٍا )كىمىا كىافى ًليى عىلىٍيكيم مٍّن سيٍلطىافو ًإال  أىف دىعىٍوتيكيٍم فىاٍستىجى
 [.ًِِبمياٍلرًًخكيٍم كىمىا أىنتيٍم ًبمياٍلرًًخي ( ]إبراىيمهلل 

ىكذا يقوؿ الشيطاف يـو القيامة ألكليائو. كلو أردنا أف نعلن بالحجة على من يخططوف سبل 
 لى أكليائو يـو القيامة.العداكة كالبغضاء ضدنا لقالوا ىذه الحجة التي سيحتج بها الشيطاف ع

 ما العبرة التي أريد أف نتذكرىا كأف نأخذ أنفسنا بها يا عباد اهلل؟

العبرة مما قد ذكرتو لكم باختالار أف نعلم أف الضركرة المنطقية كالعقلية كالشرعية كاإليمانية 
لج األمراض تقتضي أف نعود إلى دارنا فنالل  من شأنهان تقتضينا أف نعود أف أنفسنا فنطببهان نعا

المستشرية فينان العبرة تقتضي أف نترؾ ما يجرم حولنا في الخارج ىنا كىناؾ كأف نعود إلى ساعة 
قدسية نحاسب فيها أنفسنان نالل  فيها أحوالنا على ضوء المالير الذم ينتظرنان نالل  مجتمعنان 

فيما بيننا. كإني  نالل  ديارنان نالل  عبلقة ما بيننان نقيم سبل الود كالحب سخية حارة موصولة
ألقوؿ بهذه المناسبةهلل إف مشركع الدستور ىذا الذم طيًرحى منذ أياـ فيما بيننا خطوة من أىم 

خطوات ىذا الذم تدعونا إليو العبرةن خطوة من أىم الخطوات التي نعود من خبللها إلى أنفسنا 
 –ؿ لكم بحع يا عباد اهلل فنالل  ذاتنا كنعالج أمراضنا كنمد جسور الود كاأللفة فيما بيننان كأقو 

كال تعنيني في ىذه الساعة كال في غيرىا المقاييس السياسية فما كنت معنيان بها يومان مان كال تعنيني 
المقاييس االجتماعية أيضان في ىذه الحالة كفي ىذا الموقف الذم أقفو بينكمن إنما يعنيني أف 

مشركع ىذا المرسـو ًصٍيغى باسمي  –عز كجل  أضعكم أماـ شرع اهلل كأماـ ما يخاطبنا بو دين اهلل
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كباسمكم جميعانن صيغ تعبيران عن رغباتنا ك مالنا كأحبلمنان لم تتم صياغتو باسم حكومةن باسم 
سلطةن باسم دكلةن ال يا عباد اهللن تمت صياغتو باسم ىؤالء الناس الذين شرفهم اهلل عز كجل 

كاللجنة التي اختيرت إنما اختيرت لتجتهد فتعلم  بالمقاـ في ىذه األرض المباركة سوريان نعمن
رغبة ىؤالء الناسن إذان ىذا المشركع يعبر عن رغباتنا باجتهاد من كضعوه. ما الذم يقولو لنا 

الشرع؟ الشرع يأمرنا بأف نلتفت إلى ىذا المشركع فنتبينو بدقة ثم أف نعلن إما عن موافقتنا عليو 
اف أف يقوؿ بل يكفي أف أصمت كالالمت يغنينين تقوؿ أك عن إعراضنا عنون كال يجوز إلنس

القاعدة الشرعية المتفع عليهاهلل ال ينسب إلى ساكت قوؿن الساكت ال يخرج عن المسؤكليةن قيل 
ليهلل إف ىذا البياف ًصٍيغى باسمكن قيل لي إف ىذا البياف صيغ تعبيران عن رغبتك إذان ينبغي أف أتبينو 

تجاه ىذا البياف فلما أف أقوؿ نعم إنو يعبر فعبلن عن رغبتي أك ثم أف أعلن عن ما تكنو سريرتي 
 أقوؿ إنني  سف ألنو ال يعبر عن رغبتين أما الالمت فبل يتأتي لي شرعان في ىذه الحالة.

كلعلكم أيها اإلخوة تسألونني في ىذه المناسبة فما رأيك فيو كما الذم ينبغي نقولو إف درسناه 
اإلخوةهلل إف في مشركع ىذا الدستور ضمانتين اثنتينن إذا نفذ ىذا ككعيناهن أقوؿ باختالار أيها 

الدستور تنفيذان حقيقيان فلف ىاتين الضمانتين تسيراف بنا بلذف اهلل عز كجل إلى مستول السعادة 
 كاألمن كالطمأنينة كرغد العيش.

ف ىوية ىذه كأنتم تعلمو  –أما الضمانة األكلى فتتمثل في أف ىذا الدستور لم يهمل ىوية األمة 
كمن ثم فلف مشركع ىذا الدستور كضعنا أماـ مر ة  –األمةن كأنتم تعلموف أف سوريا دكلة إسبلمية 

دقيقة أمينة تعبر عن ىوية ىذه األمة كذلك في مادتها الثالثة ببنديها األكؿ المعبر عن دين رئيس 
الفقو اإلسبلمي ىو مالدر  الجمهورية اإلسبلـ كالبند الثاني المعبر عن أف الشريعة اإلسبلمية أك

التشريعن ىذه ىي الضمانة األكلى. ىذه الهوية ستكوف لها الهيمنة على كل ما يلي بعد ذلك من 
 بنود كمواد ىذا الدستور.

الضمانة الثانية تتمثل في أف سوريا اليـو بالدد تجاكز العهد الذم كاف للحزب الواحد ىيمنة عليو 
دلنا كحاكلنا كجاىدنا كأنا كاحد ممن فعل من أجل أف يتحرر كحكم راسخ عليو يقوده. ككم ككم جا

الشعبن أف تتحرر األمة من سلطاف الحزب الواحد أك الفئة الواحدةن لقد تجاكزت األمة ىذا 
الحاجز بين الشعب كبين الدكلةن بين الشعب كبين القائمين على األمر. بوسع الشعب اليـو أف 
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ء طبع األنظمة المرعية. ىذه ىي الضمانة الشرعية يا عباد يدلي برأيون ال بل أف يحكم بما يشا
 اهلل.

أبدع مما كافن الحظوا  –كما قاؿ اإلماـ الغزالي   –كأنا من ىذا المنطلع أقوؿهلل ليس في اإلمكاف 
كأعود فأقوؿ لكم إف الحالة التي  –الوضع الذم نمر بون الحظوا الحالة التي تستشرم من حولنا 

أماـ  –ىي غيـو تجمعت من أمراضنان أمراضنا الداخلية التي نعاني منها  تستشرم من حولنا إنما
ىذا الواقع أعتقد أنو ال يتأتى كضع دستور يعبر عن ىوية األمة كما يرضي اهلل سبحانو كتعالى 

كسلطانها في التشريع  –كيعبر عن فاعليتها اإليجابية مع الدكلة كسلطانها فيما يتعلع بالتشريع 
أف السلطة إنما ىي هلل عز كجل كلكن عندما تكوف األمة أمةن تعلن عن عبوديتها هلل شكلي كالواقع 

كتسكها بأىداب شريعة اهلل عز كجل فلننا نقوؿ إنما تعلنو في ذلك إنما ىو شرع لها ألف شرعها 
 إنما ىو شرع اهلل عز كجل.

نشفى من ىذه ىذه خبلصة ما ينبغي أف نعلمو. أمراضنا مستشرية من داخلنا نحنن كعندما 
األمراض تزكؿ كل تلك الخط  كتتمزؽ شر ممزؽ. فيا أيها اإلخوة الذين تسمعوف كبلمي من 

قريب أك من بعيد ىبل رجعتم في ساعة قدسية إلى مر ة ىوياتكم إذان ستطالعكم ىذه المر ة على 
الضغائن أنكم عبيده مملوكوف هلل مهما أسكرتكم الشهوات كاألىواء كمهما نالت منكم األحقاد ك 

كمهما أسكركم الترؼ المالي الكثير كالوفيرن كل ذلك يذىبن كل ذلك يضمحلن كل ذلك يذكم 
كلن نرحل إلى اهلل إال كنحن عرايا ال نملك إال ما قدمنان أجل ىكذا يقوؿ كتاب اهلل كىكذا يقوؿ 

انيان كلو كاف لو ن صدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )لو كاف البن  دـ كادو من ماؿ البتغى إليو ثrرسوؿ اهلل 
اثناف البتغى إليهما ثالثان كال يمؤل جوؼ ابن  دـ إال التراب كيتوب اهلل على من تاب( أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌزؼبْٚ .. ػٕٛاْ غو٠ت فٟ ِغزّؼبرٕب اإلٍال١ِخ

 

 

ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم ص
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 سلسلة من اايات القر نية لو سمعها منكم أحده ألكؿ مرة لما ارتاب في أنها نزلت للتو خطابان 
لمن شرفهم اهلل عز كجل باإلقامة فوؽ ىذه األرض المباركةن تعليقان على المحنة التي يمركف بها 
كتباليران بالسبل التي يترفعوف بها فوقهان تعالوا نتلوا بعضان من ىذه اايات كتأملوا في ااية البيانية 

 التي افتتحت بها ىذه السلسلةن يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

ا بػىيى  ًمًنينى * افه لٍّلن اًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه لٍٍّلميت ًقينى * كىالى تىًهنيوا كىالى تىٍحزىنيوا كىأىنتيمي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتيم مُّؤٍ )ىىػذى
ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍعلى  اًكليهى ـي نيدى مى الٌلوي ال ًذينى ًإف يىٍمسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه مٍّثٍػليوي كىتًٍلكى األي ا

اء كىالٌلوي الى ييًحبُّ الظ اًلًمينى * كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذينى  مىنيوٍا كىيىٍمحىعى  اًفرًينى(   مىنيوٍا كىيػىت ًخذى ًمنكيٍم شيهىدى اٍلكى
 إلى  خر ااياتن أرأيتم إلى ىذا الخطاب الرباني الذم يبدك ككأنو نزؿ للتو؟ خطابان يشرفنا اهلل عزٌ 
كجٌل بو تباليران بالسبل التي ينبغي أف نتخذىا للتسامي بها فوؽ ىذه المحنةن كتباليران للحكمة 

 التي تكمن كراء ىذه المحنة التي ىي منحةه في حقيقتها الباطنة.

 تعالوا نقف اليـو أماـ ااية الثانية من سلسلة ىذه اايات البيانيةن تعالوا نتأمل في قولو تعالىهلل 

 [.ُّٗوا كىالى تىٍحزىنيوا كىأىنتيمي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى( ] ؿ عمرافهلل )كىالى تىًهني 

ال تضعفوان ال تيأسوان ال تملوان ألنكم األعلوف من حيث القوة كألنكم األعلوف من حيث النالر 
 كألنكم األعلوف من حيث الغنىن كلكن بشرط كاحد ىو أف تكونوا مؤمنين. 

 [.ُّٗاألىٍعلىٍوفى ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى( ] ؿ عمرافهلل )كىأىنتيمي 
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ككلمة اإليماف أك المؤمنين كلمةه ىينةه في ىذا العالر لدل كثير من الناس على األلسنن كلمةه 
سهلةه بينةه في مدلولها على األذىاف ن كلكن البياف اإللهي ما حدثنا مرة عن اإليماف كالمؤمنين إال 

ن كما ذكر مرةن العمل الالال  إال كقٌيد جدكاه باإليمافن أال تركف إلى قولو عز كقٌيده بالعمل الالال 
 كجلهلل 

ن اتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن( ]الكهفهلل  انىٍت لىهيٍم جى  [ َُٕ)ًإف  ال ًذينى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت كى

 أال تركف إلى قولوهلل 

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحلهلل )مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثى   [ٕٗى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

يوض  البياف اإللهي أٌف بين اإليماف باهلل عز كجل كالعمل الالال  تبلزمان دائمان بينان غير قابلو 
 لبلنفكاؾن كلكن ما ىو العمل الالال ؟ 

ة الكثيرة المتنوعةن تدخل ىذه الكلمة تعٌبر عن جنس ال تكاد تجد حدكدان لو لؤلعماؿ الالالح
جميعان فيما يعبر عنو اإلسبلـ أك يعبر عنو الشريعة اإلسبلمية بمالال  العبادن فكٌلما كاف ماللحةن 
لئلنساف فردان أك مجتمعان فهو من العمل الالال  بدءان من العبادات التي يمارسها اإلنساف بينو 

وعة التي تدخل تحت عنواف كبيرن عنواف كبين ربو إلى شتى األعماؿ االجتماعية المختلفة المتن
ماللحة اإلنسانية. كلكن أىم ىذه المالال  يا عباد اهللن تلك التي يلفت البياف اإللهي أنظارنا 

 إليهان إنٌو التعاكف االجتماعي على البر كالتقول كالتناىي عن المنكر كالعدكافن ألم يقلهلل

 [ِتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( ]المائدةهلل  )كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى 

ىذا الذم لفت البياف اإللهي أنظارنا إليون أىم ما يدخل تحت اسم العمل الالال ن أىم ما يدخل  
تحت اسم الماللحة اإلنسانيةن كلو أف مبدأ التعاكف على البر كالتقول كالتناىي عن المنكر 

مطبقان في مجتمعاتنا اإلسبلمية إذان لحيالٍّنت ىذه المجتمعات ضد كالعدكاف كاف حيان موجودان 
المؤامرات كلهان كلحيالٍّنت ضد الخط  العدكانية جمعاءن كالرتدت أسهم االعداء إذ تالطدـ 
بهذا الحالنن حالن التعاكف اإلسبلمي عائدةن إلى صدكر أصحابهان كلكن أين ىو التعاكف 

 ى بو يا عباد اهلل؟ اإلسبلمي الذم أمر اهلل سبحانو كتعال

لقد تحولت حقائع اإلسبلـ في أكثر مجتمعاتنا إلى عناكين فارغةن إلى أشكاؿو كمظاىر ميتةن إلى 
مؤسسات إسبلمية في ظاىرىا كلكنها سياسيةه في حقائقها كمبتغياتهان كبالجملة كقد أصب  
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أصب   -تمعات كال أقوؿ في سائر المج -اإلسبلـ اليـو ييستخدـ في كثيرو من المجتمعات 
ييستخدـ للسياسةن كليت أٌف حقائع اإلسبلـ كانت تيستخدـ للمالال  السياسيةن ال بل إنها 

 تيستخدـ لؤلىواء السياسية. 

منظمة التعاكف اإلسبلمي عنواف فوسفورم متألع ككبيرن كاف من المأموؿ أف ييعٌبر ىذا العنواف عن 
ن كاف المأموؿ أف الشخالية االعتبارية لمليار كنالف مليار مسلم يع يشوف في ىذا العالم اليـو

يكوف ىذا العنواف تعبيران عن الشخالية االعتبارية الفعالة باسم ىذا المليار كنالف المليار مسلم 
في العالمن كلقد ىيرًع المنكوبوفن المنكوبوف كفيهم األطفاؿ الذين ييتموان كالنساء البلئي ريٌملنن 

ن اتجهوا إلى ىذا العنواف الكبير تسوقهم مآسيهمن تحنوا بهم كالبرئاء الذين قيطٍّعوا كشيوىوا
دموعهم ك المهم ك مالهمن الئذين بهذا العنوافن منظمة التعاكف اإلسبلمين لكنهم لم يعثركا على 

شيءن لم يعثركا على شيءو يا عباد اهللن كلتمنيت أف يكوف ىذا العنواف حٌيانن معبران فعبلن عن 
فعالة للمسلمين في العالم كما ىو المفركضن إذان لجعلنا إليهم القضاء الشخالية االعتبارية ال

المبـر في الحقائع التي شيبٍّهت علينا في مجتمعاتنا اليـو بفعل كثيرو من الفضائيات العدكانيةن 
ن منذا الذم يقضي بالحع فيها ؟! أنا أكؿ من يعود في ىذا إلى  حقائع كثيرة شيبهت اليـو

مل عددىم تقريبان مليار كنالف مليار مسلمن كإنما تمثلهم ىذه المنظمةن المسلمين  الذين يك
أقوؿ لها كللقائمين على شؤكنهاهلل تعالوا فانظركا كتأملوا كقرركا كنحن معكمن تعالوا فحدثونا من 

القاتل كمن المقتوؿ؟! من الظالم كمن المظلـو ؟! من ىم الذين يرتكبوف الجنايات كالجرائم كمن 
 يدم التي يمسكوف بميزاف القالاص العدؿ ؟! ىم أصحاب األ

نحن مع المظلـو أيان كاف كنحن ضد الظالم أيان كافن نحن مع المقتوؿ ظلمان أيان كاف كنحن ضد 
القاتل أيان كافن كنحن مع سرعة القالاص كنحن ضد العاكفين على الجرائم أيان كاف ىؤالء 

بقراركم متحرران من األسبقياتن متحرران من كحي  العاكفوف عليهان لكن تعالوا فقرركان تعالوا فادلوا
التقاريرن متحرران من فارؽ ما بين القاراتن متحرران من السياسات الرعناءن كنحن معكمن كأنا أكؿ 

من يعلن أني تابع لقرار األمة اإلسبلمية متمثلةن في ىذه المنظمةن لكن أين ىو مضموف ىذا 
 ف تقودىم مننهمن الئذين بهذا العنوافن لكنهم لم يجدكا شيئان. العنواف ؟! لقد ىيرًع ىؤالء المنكوبو 

كإذا جاز لي يا عباد اهلل أف أستعين بفن الكاريكاتير الذم يلجأ إليو أكلئك الذين تخونهم اللغة 
بحقائقها كمجازىا عندما يريدكف أف يعبركا عن مشاعر دقيقة جدان فلنني أقوؿهلل لقد ىرع ىؤالء 



  

 ~891 ~ 
 

حثان عم مضموف ىذا العنوافن ساحوا كذىبوا يمينان كشماالن فلم يعثركا إال على الباكوف المظلوموف ب
قبرو كبير مسنم تعلوه شهادةه رخاميةه كتب عليها ىذا قبر منظمة التعاكف اإلسبلمي ماتت في اليـو 
األغر الذم كلدت فيون كلكن كل منا يسأؿ أليس ثمة من كريث؟ ألم ييخلٍّف ىذا الميت كريثان من 

ه ؟! كيأتي الجواب الذم يقولو التاريخ متعجبان مستغربان قد شابت ذؤابتو من الغرابةن أجل بعد
ىنالك كريثن إٌف الوريث ىو ركسيا كالالينن ذلك ىو الوريثن كأنا أيها األخوة أريد أف أقوؿ لكم 
ه شيئان سمعتو أذنام ككعاه عقلين كلكني إلى ااف أعجب كأعجب لهذا الذم سمعتو أذنام ككعا
عقلين مسؤكؿه كبير في كزارة الخارجية الركسية كجو منذ أياـ ناليحةن إلى جيراننا المسلمين يقوؿ 
لهمهلل كيحكم عودكا فتعاملوا مع إسبلمكمن حققوا النالائ  التي يأمركم بها إسبلمكم من الود 
شابت  كالتآلف كالتعاكفن سمعت أذنام ىذا ككاد عقلي أال يالدؽن لكن إذا كاف التاريخ الذم قد

 ذؤابتو قد صدؽ فلماذا ال أصدؽ! 

نعم إذا كاف ىنالك من يسأؿ من ىو الوريث لمنظمة التعاكف اإلسبلمي الذم شهد ىؤالء 
ن إنما ىو ركسيا كالالين كاهلل عز كجل لو  المنكوبوف قبرىا يأتي الجواب عن الوريث الفعاؿ اليـو

 خرؽ العوائد. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اٌٝ ِٓ ٠ٛظفْٛ ِؾٕخ اٌفمواء ١ٌغؼٍٛ٘ب ِٕؾخ ٌُٙ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

 تعالوا نتأمل في ىذه اايات من كتاب اهلل سبحانو كتعالىن يقوؿ اهلل عز كجلهلل

كى ًمنى )الى تػىٍفرىٍح ًإف  الل وى الى ييًحبُّ اٍلفىرًًحينى * كىابٍػتىًغ ًفيمىا  تىاؾى الل وي الد ارى اٍاًخرىةى كىالى تىنسى نىاًليبى 
نٍػيىا كىأىٍحسً  ( الدُّ ن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًدينى
 [.ٕٕ-ٕٔ]القالههلل 

تلك ىي كصايا خوطب بها قاركف من قبل اهلل سبحانو كتعالىن كىو ذاؾ الذم تحدث البياف 
 عز كجل بها كالتي بلغت مبلغان تػىنيوءي اٍلعياٍلبىًة أيكًلي اإللهي عن الكنوز المالية الكثيرة التي متعو اهلل

ًة بحمل مفاتيحهان مفاتي  تلك الكنوزن كلكنو لم يلتفت إلى ىذه النالائ  كلم يرعو عن  اٍلقيو 
 استكباره فأخذه اهلل أخذ عزيز مقتدرن كصدؽ اهلل القائلهلل

( ]القالههلل  ارًًه اأٍلىٍرضى ٍفنىا ًبًو كىًبدى  [.ُٖ)فىخىسى

م إف ىذه اايات البينات خيلٍّدىٍت في كتاب اهلل عز كجل خطابان للناس جميعان السيما ألكلئك ث
الذين أعمتهم النعمة عن المنعم كألكلئك الذين أسكرىم الماؿ الكثير أك القليل عن الوقوؼ أماـ 

ا حقيقة مملوكيتهم كعبوديتهم هلل سبحانو كتعالىن يقوؿ لهمن لكل كاحد كاحد منهمهلل )كىأى  ٍحًسن كىمى
(. كاإلحساف إلى اهلل عز كجل إنما يقالد بو اإلحساف إلى عباده كما تعلموفن  أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى

كاهلل ىو الغنين يقوؿ اهلل عز كجل لكل كاحد من ىؤالء الذين كاف لهم حظ من النعمة التي أكتيها 
(ن ال تنس أ ف ىذه النعمة لم تخلقها أنت بقدرتك كلكنها قاركف )أىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى
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(. ىذا الخطاب  تنزلت عليك بفضل من اهلل سبحانو كتعالى لكن )أىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى
عن المنعم كأسكره الماؿ عن يقين  –كما قلت لكم   –كرثو بعد قاركف كل من أعمتو النعمة 

 عبوديتو كمملوكيتو هلل.

أف في الناس من تسكره الجرعة الواحدة من الشراب المسكر فلف في الناس من عباد اهللهلل كما 
يطغيهم الماؿ القليل حتى عندما يجدكف كيف يتزايد في جيوبهم أك في صناديقهمن ىذه حقيقة 
نراىا كنلمسها. كلقد قلت باألمس في موقف كهذا الموقفهلل إف ىنالك أقواتان أنبتتها أراضينا 

كتعالى كإنعامو أك حاكتها أك أبدعتها أيدم أناس من أمتنا في ىذه البلدةن  بفضل من اهلل سبحانو
ٍر من بلدو عدك كمع ذلك  كقد رأينا من يحمل ىذه األقوات  –لم تستقدـ من الخارج كلم تيٍستىجى

كىذه السلع اإلتاكات كالضرائب كالجمارؾ نفسها التي حملتها تلك البضائع التي تفد إلينا من 
أكد أف الذم ال يىرحم ال  rىذا كحذرت كأعدت كأكدت كقلتهلل إف المالطفى الخارج. قلت 

ييرحم كأف التراحم إنما ىو سدل كلحمة سعادة األمةن ىكذا قضى اهلل كىكذا يشهد التاريخ. 
كتأملت أف أجد استجابة كلو جزئية لهذا التحذير لهذا البياف كلكني أنظر كإذا بهذه الماليبة ال 

بكثير من التجار  –أقوؿ بكل كال  –تزاؿ مستمرة كلكن أضيف إليها شيء  خر. أنظر كإذا بكثير 
يلملموف األقوات من األسواؽ كلها كيبتاعونها من تجار الجملة حيثما كجدكا من أجل أف 

يدخركىان من أجل أف يتربالوا بها الغبلءن ما من سلعة يتأملونها فيجدكف أنها تال اعد فلي سيل ًم 
عوىا من أيدم تجار الجملةن ال الغبلء تدريجان إال كيحاكلوف أف يلملموىا كما قلت لكم  كيجم

لكي ينثركىا كينشركىا بين أيدم المحتاجين كإنما لكي يحتكركىا كيتربالوا بها الغبلء. كلقد 
يسأؿ  –كىم قلة  –حيدٍٍّثتي من قبل بعض التجار الذين يخافوف اهلل كالذين يلتزموف بشرع اهلل 

تىكىٍر ال لكي تنثر. بدالن من أف نجد ماذا أصنع؟ كيف أصنع كأنا أعلم أف بضاعتي تيٍشتػىرىل لتيحٍ 
استجابة لهذا التحذير الذم ذكرت كجدت نقيضو. كلكي تطوؼ المحنة بالفقراء الذين ابتبلنا اهلل 
بهم كابتبلىم بنا كبالغار الكسبةن كلكي تكوف المحنة خانقة لهم من سائر األطراؼ ننظر فنجد 

تين؛ إما بالتهريب إلى أكلئك الذين ينفخوف في أف القطع أك النقد األجنبي ييٍختػىفىى بلحدل طريق
نيراف الحرب كالعداكة كالبغضاء ضدنا ليتمتعوا بها أرصدة في ببلدىم أك بوسيلة أخرل ىي أف 
يختفى ىذا القطعن يختفى في األدراجن يختفى في أم جهة من الجهاتن كأنظر كإذا بهذا النقد 

ع ال بشكل طبيعي بسائع العرض كالطلب كلكن بسائع قد فيًقدى تقريبان كمن ثم يرتفع سعره ثم يرتف
. ما النتيجة التي البد أف نحالدىا من ىذا الواقع؟  ىذا التخطي  اإلجرامي. نعم ىذا ما يتم اليـو
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تنهار القوة الشرائيةن كننظر إلى الفقراء كإذا بهم يختنقوف بحباؿ ىذه المحنةن ىي محنة بالنسبة 
ء ااخرين الذين يوظفوف المحن كأياـ الشدة الستجرار المزيد من لهم كلكنها منحة بالنسبة لهؤال

الماؿ إلى جيوبهم أك صناديقهم. كالعجب المضحك المبكي أف كثيران من ىؤالء يذرعوف الطريع 
إلى مكة كالمدينة ذاىبين  يبين ال أقوؿ في كل عاـ مرة بل في كل عاـ مرات كربما كراتن في 

لكنهم لعلهم ال يعلموف أف الدين إنما ىو المعاملة كلعلهم ال ىؤالء من ياللوف كمن يالوموف ك 
يعلموف أف حقوؽ اهلل مبنية على المسامحة أما حقوؽ العباد فمبنية على المشاحة. أعود فأقوؿ 

أيها اإلخوة لكم أف تجمعوا من الماؿ ما تمتلكوف  –كأرجو أف يبلغهم كبلمي  –لهؤالء اإلخوة 
قد امتلكتموىان لكم الحع أف تجمعوا من الماؿ ما تحققوف بو الفرش بو الدار الواسعة الرائعة ك 

كاألثاث الفخمين الرائعين كلقد تحققتم بذلكن لكم الحع أف تمتلكوا المركب بل المراكب 
الفارىة الكثيرة كلقد حققتم ذلكن لكم الحع أف تضمنوا ألكالدكم المستقبل الفاره كلقد حققتمن 

زيدن ما الحاجة بعد ىذا إلى أف تيٍحبىسى أعينكم في األرقاـ كيف تتزايد؟ ما الحاجة بعد ىذا إلى الم
عجبي ألناس يكادكف أف يعبدكا األرقاـ ال لشيء إال ألنو يسعد بأف الماؿ ارتفع من مليوف إلى 

 مليونين فػػػ فػػػ فػػػ كىكذا.

عندما تقضى بو الحوائجن  أيها اإلخوةهلل الماؿ إنما يكرمنا اهلل عز كجل بو لحوائجنان كمرحبان بالماؿ
 كلكن عندما نستزيد من الماؿ من كراء ما نحتاج إليو فذلك ينطبع عليو قوؿ اهلل عز كجلهلل

نسىافى لىيىٍطغىى * أىف ر  هي اٍستػىٍغنىى( ]العلعهلل   [.ٕ-ٔ)ًإف  اإٍلً

وؿ ىذا كأنا كإف عاقبة الطغياف كخيمة يا عباد اهللن عاقبة الطغياف كخيمة في الدنيا كفي ااخرة. أق
أعلم أف في ىؤالء الناس من يضيقوف ذرعان بكبلمي كما ضاقوا ذرعان من قبل في يـو من األياـن 
كلعل الواحد منهم يتمنى أف لو أطربتو بدالن من ىذا الكبلـ بالحديث عن أخطاء الدكلة بنقد 

من الحديث عن المسؤكلينن بالحديث عن انحرافاتهمن لعلهم يتمنوف أف لو أطربتهم بهذا بدالن 
نقائالهم كالحديث عن ىذا الذم أذكركم بون كإف القلب ليػيٍعتىالىر ألمان من ىذا أيها اإلخوة. كلعلي 

لو فعلت ذلك لعددت في نظرىم من األبطاؿ كلعددت في نظرىم ممن حقع الجهاد األعظم 
طع كالشرع الذم يتمثل في كلمة حع عند سلطاف جائرن لكني أقوؿ أيها اإلخوة إف كبلن من المن

يقوؿ لناهلل لكل مقاـو مقاؿ. عندما أجد نفسي كاقفان أماـ إخوة كهؤالء اإلخوة الذين أراىمن فيهم 
العاملن فيهم الفبلحن فيهم صغار الكسبةن فيهم التجارن فيهم أصحاب رؤكس األمواؿن إذان ينبغي 
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ىم باألخطاء التي يقعوف اف يكوف حديثي لهمن إذان ينبغي أف أذكرىم بنقائالهمن إذان ينبغي أف أذكر 
فيهان فلذا تحققت لي فرصة بعد ذلك ككجدتني في مجلس أمامي فيو بعض المسؤكلينن بعض 
الممثلين للدكلة أيان كانوا كأيان كانت مستوياتهم إذان يجب علي في ىذه الحاؿ أف أتوجو بالنال  

رن يجب علي في إليهمن يجب علي في ىذه الحاؿ أف  مرىم بالمعركؼ كأف أنهاىم عن المنك
ىذه الحاؿ أف أذكرىم باالنحراؼ إف كاف ىنالك انحراؼ كبالتوبة التي ينبغي أف يعودكا بها إلى 
اهلل عز كجلن فلذا خرجت ال يجوز لي أف أتكلم بما قد كفقني اهلل عز كجل لو أماـ الناسن ال 

د كفقت إليو الن يجوز لي أف أجلس ىنا كىنا كىناؾ ألحدثهم عما قد فعلت كعن الجهاد الذم ق
يجب أف أسكتن يجب أف أدخر ىذا الذم كفقني اهلل عز كجل إليو ليـو الحسرةن ليـو الفزعن 

يـو يقـو الناس لرب العالمينن أقدـ ىذا بين يدم  ثامي كالمعاصي التي حملتها لعل اهلل يشفع لي 
خوةن كأنا أقوؿ أخيرانهلل إف بهذا الموقفن ىذا ما أقولو لهؤالء اإلخوةن إذان لكل مقاـ مقاؿ أيها اإل

ىذه المحنة ما كفدت إلينا إال كفي داخلها نعمةن كل ما يأتي من عند اهلل عز كجل خير لكنو إما 
أف يكوف خيران ظاىران كإما أف يكوف خيران مقنعانن كإف من مظاىر الخير الكامل في ىذه المحنة التي 

ى الحع بعد الضياعن أف اهلل عز كجل ألهم  ىبت لتدبر أف اهلل عز كجل أيقظ كثيران من الناس إل
كثيران من التائهين إلى التوبة بعد شركدن أف اهلل عز كجل قد أصل  كثيران من أمورنا بعد انحراؼن 
أجل. كلكن أرأيتم إف بقي ىذا الظلمن أرأيتم إف كانت أمتنا قد انقسمت إلى قسمينن قسمو يمثلو 

ماؿ من جيوب الفقراء الذين يجمعوف قركشهم كليراتهم األغنياء المترفوف دأبهم أف يستجركا ال
بعرؽ جبينهمن يجمعوف ىذه األمواؿ ليدخركا المزين ثم المزيد ثم المزيد ثم المزيدن ليس لهم 
بطن يشبع كليست لهم  ماؿ تتحقع من كراء ااماؿ المشركعةن أرأيتم إف بقي ىذا األمر ىكذا 

 نا محنة أخرلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.فلف ىذه المحنة قد تذىب كلكن لتقبل إلي
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 ِؾٛه شوائغ اإلٍالَ البِخ اٌؼلاٌخ اٌزبِخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
نيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أث

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين.
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إنما اإلسبلـ في ىيكلو الكلي إنما يتألف من العقائد اإليمانية التي تهيمن على القلب كالعقل كمن 
قة الشرائع المتنوعة التي تنظم عبلقة اإلنساف مع ربو كتنظم عبلقة اإلنساف مع أسرتو كتنظم عبل
اإلنساف مع مجتمعو اإلسبلمي كتنظم عبلقة اإلنساف مع مجتمعو الدكلي كمع الناس غير 

المسلمين. كعندما يتحقع اإلسبلـ بأركانو ككلياتو ىذه في أم مجتمع من المجتمعات فذلك 
إيذاف بقياـ الدكلة اإلسبلميةن ذلك ألف أركاف الدكلة ال تزيد على ىذه الحقائع الكلية التي يتألف 

نها اإلسبلـ معتقدان كسلوكان. كلكن في الناس الذين لم يمارسوا من اإلسبلـ إال رسومو كلم يفهموا م
يتوىموف أف الدكلة اإلسبلمية كلما قامت البد أف  –إف جاز التعبير  –منو إال مظاىره كتقاليده 

ة ينقسم منها خالاـ مع غير المسلمين الذين قد يوجدكف في المجتمع الذم أظلتو الدكل
اإلسبلميةن في الناس من يتوىموف ىذا األمر كيتالوركف أف ىنالك تبلزمان بين قياـ الدكلة اإلسبلمية 
كبين الخالاـ الذم البد أف ينبثع ما بين المسلمين كغيرىم أك ما بين اإلسبلـ كالديانات األخرل 

مامانن كلعلي أتمكن السيما الكتابية. أيها اإلخوة أريد أف أقوؿ لكم أف الحقيقة تقوؿ نقيض ذلك ت
في ىذه الدقائع أف أبس  الدليل على ىذه الحقيقة التي تغيب عن باؿ كثيرو من المسلمين 

 السطحيين أك التقليديين.

شرائع اإلسبلـ كلها على تنوعها إنما تدكر على محور كاحد أال كىو إقامة العدالة التامة كأكاد 
تسامى فوؽ فوارؽ الدين كتتسامى فوؽ فوارؽ أقوؿ المطلقةن تدكر على إقامة العدالة التي ت
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العرؽن تتسامى فوؽ فوارؽ اإلقليم كاللوف كاللغةن شرائع اإلسبلـ كلها إنما تدكر على ىذا 
 المحورن ألم تقرؤكا أك تسمعوا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

 [.ٖأىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدةهلل )كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى 

 ألم تقرؤكا قولوهلل

ًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوٍا( ]األنعاـهلل   [.ُِٓ)كى

 كقد كرر البياف اإللهي ىذا المعنى في أكثر من موطن كفي أكثر من مناسبة.

ا كلعل فيكم من قد يقوؿهلل ىذا كبلـ نظرمن فما الدليل على أف الواقع مالداؽ لو؟ كأقوؿ لكم أيه
اإلخوةهلل الفتوحات اإلسبلمية التي تمت ىي نماذج لتالديع ىذا الكبلـ النظرم. الفتوحات 

اإلسبلمية التي تمت كالتي قامت على أعقابها الدكؿ اإلسبلمية ىي مالداؽ ىذا الذم أقولو لكم. 
كالوقت ال يتسع الستعراض ىذه الفتوحات كحقيقة الدكؿ اإلسبلمية التي قامت على أعقابها 

 فؤلضعكم أماـ نموذجين.كلكن 

مالر كانت مستعمرة لبيزنطة ككانت ترزح تحت نير االستعماؿ البيزنطين ككانت االمبراطورية 
الركمانية قد اصطنعت الدخوؿ في مذىب من المذاىب المسيحية لتستطيع أف تمكن لنفسها 
جذكران أرسخ في تلك األرض كلكي تبسي  مزيدان من السلطاف على الناس ىناؾن فما إف فعلت 

الظلم كالقتل كالتركيع في أقطار مالرن كفي مجزرة كاحدة قتلت بيزنطة ما ال ذلك حتى نشرت 
يقل عن مئتي ألف من اليعاقبة كىم الذين يسموف اليـو بالسرياف األرثوذكسن نعمن ىكذا كانت 

مالرن كلم تتحرر مالر كلم يتحرر أقباطها من ىذا االستعمار الخانع الظالم إال عندما تحقع الفت  
ا تحقع الفت  اإلسبلمي كطهرت مالر من االستعمار البيزنطي تنفس األقباط اإلسبلمي. لم

الالعداء كعثركا على حريتهم كعثر كل كاحد منهم على كرامتون ىل كاف فيهم من قد أكره على 
اإلسبلـ؟ أبدانن ىل كاف فيهم من قد أكره على أف يغير دينو؟ أبدانن نعمن لقد أظلتهم الدكلة 

بظل الشريعة اإلسبلمية كلكن الشريعة اإلسبلمية كانت حالنان رائعان لكرامتهمن  اإلسبلمية كاستظلوا 
كاف الدرع الذم ال بديل عنو لحريتهم الفكرية كالدينيةن كلعلكم تعلموف أف أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أنالف شابان قبطيان من كاحدو من أكالد عمرك بن العاصن استقدـ عمرك بن العاص كابنو 

دينة كاستقدـ الشاب القبطي كاقته أمير المؤمنين عمر من ابن عمرك بن العاص كقاؿ لو إلى الم
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كلمتو التي خلدىا التاريخهلل أم عمرك متى استعبدتم الناس كقد كلدتهم   –لعمرك بن العاص  –
أمهاتهم أحرارانن ىذا مثل للحقيقة التي أقولها لكمن كمثل  خر؛ فت  الشاـن فتحت الشاـ أيضان 

إسبلميانن كلكن كيف كانت الشاـ كببلدىا من قبل؟ كانت ىي األخرل ترزح تحت نير فتحان 
بيزنطةن تحت نير اإلمبراطورية الركمانيةن كلقد مني أىل الشاـ بعذاب كاصب من االستعمار 

البيزنطي ككاف دأب بيزنطة أف تستثير اليهود على النالارل كأف تؤلب النالارل على اليهود كأف 
بلىث ليظل القتاؿ مستشريان كالعداكة كالبغضاء مستمرين بينهما في سبيل أف تسعى سعيها ال

ترسخ بيزنطة قدمان راسخة فوؽ تلك األرض. كانت بيزنطة تستثير اليهود لتقذير المكاف الذم 
يعتقد المسيحيوف أف سيدنا عيسى قد كلد فيو لكي يتألب المسيحيوف على اليهودن ثم ما يلبث 

النالارل على تقديس الالخرة المشرفة التي يقدسها اليهود الستثارة مزيد من الركماف أف يؤلبوا 
البغضاء بين ىؤالء كأكلئكن فكيف كانت النتيجة عندما شاء اهلل عز كجل أف تتحرر الشاـ من نير 
االستعمار الركماني؟ اجتمع المسلموف كرجاؿ الدين في بيت المقدس ليوقعوا على صك الالل  

جاؿ الدين المسيحي أبوا إال أف يوقعوىا بحضرة أمير المؤمنين عمرن كأخبر كالمعاىدةن كلكن ر 
عمر باألمر فجاءن كبدأ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عندما كصل إلى القدس بدأ فاتجو إلى 
الالخرة المشرفةن كجد عليها األتربة كاألقذار الكثيرةن خلع رداءه كراح ينظف الالخرة المقدسة 

ب كل من كاف حوؿ عمر فهرعوا ليسابقوه في ىذا العمل القدسين ثم إنو اتجو برداءه كعندئذو ى
ما إف كصل  –مكاف كنيسة القيامة  –إلى المكاف الذم قاؿ النالارل إف سيدنا عيسى كلد فيو 

إلى ذلك المكاف حتى رأل القمامة كاألقذار كاألكساخ متراكمة في ذلك المكاف أيضانن فخلع مرة 
نظف ذلك المكاف بردائون كلكن الناس الذين من حولو ما لبثوا أف سابقوه إلى أخرل رداءه كراح ي

ذلك. تأملوا في العمل الذم كاف تمارسو بيزنطة من إثارة البغضاء كالحرب الطائفية بين أىل 
الكتاب كما فعلو اإلسبلـ كال أقوؿ عمر من نقيض ذلك. أكلئك كانوا ينفخوف في نيراف الحرب 

وة أىل الكتاب كاإلسبلـ متمثبلن في شخه عمر جمع الكل على خ  الوئاـن البلىبة بين اإلخ
على صراط الحبن على صعيد األلفةن نظف بردائو كبل الموضعين المعركفينن كالتاريخ ينطع 
بتفاليل ىذا الكبلـ الذم أذكر لكم مجملو. ىل أكره أحد من النالارل الذم كانوا في ببلد 

لم يكرىوا. كيقوؿ التاريخهلل إف عدد النالارل في ببلد الشاـ بقي  الشاـ على اإلسبلـ؟ كال كاحدن
إلى أف أطلت فلوؿ الغزكات الالليبية يساكم عدد المسلمينن نعم. كلكن السؤاؿ األىمن كيف  
كاف يعيش النالارل في ببلد الشاـ بعد الفت  اإلسبلمي؟ كاف يعيشوف أحراران ككانوا يعتزكف 
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متعوف بكرامة لم يكونوا ليعثركا عليها إباف االستعمار البيزنطي بحريتهم أيما اعتزازن ككانوا يت
بشكل من األشكاؿ أبدان. لم يكره أم كاحد منهم على أف يغير دينون كانت الشريعة اإلسبلمية 
تنفذ القاعدة القائلةهلل أال يفتنن نالراني عن نالرايتو كال يهودم عن يهوديتون نعم. كلما أطلت 

سلة متجهة إلى ببلد الشاـ أرسل قادة تلك الغزكات سران كتبان إلى قادة الغزكات الالليبية المتسل
المسيحيين في ببلد الشاـ يسألونهم ما القرار الذم اتخذتموه كىا نحن قادموف إليكمن أىو 
الوقوؼ إلى جانب بني قومكم المسلمين أـ الموقوؼ إلى جانب بني دينكم الوافدين؟ كاف 

ناه ىو الوقوؼ إلى جانب بني قومنا المسلمينن كشهد التاريخ  جواب الكلهلل قرارنا الذم اتخذ
كيف أف المسلمين كالنالارل كقفوا في خندؽ كاحد يواجهوف الغزكات الالليبية المتسلسلة. ما 
الشرعة التي كانت تظلل أىل الشاـ من مسلمين كنالارل؟ إنها شرعة اإلسبلـ. فهل كانت شرعة 

نت شرعة اإلسبلـ تتحيز للمسلمين على حساب النالارل؟ اإلسبلـ تتحيز لفئة دكف أخرلن ىل كا
 ال يا عباد اهلل أبدانن ألف اإلسبلـ يأبى ذلكن كألف اإلسبلـ يقوؿهلل 

 [.ٖ)كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدةهلل 

وفوف من كلمة الدكلة اإلسبلميةن أقوؿ لهؤالء الذين يتخيلوف أف أقوؿ ااف لهؤالء الذين يتخ
الدكلة اإلسبلمية تعني الظلم الذم قد يقع على غير المسلمينن الدكلة اإلسبلمية تستلـز أف يكوف 

غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثانيةن أقوؿ لهمهلل ادرسوا اإلسبلـ قبل أف تتهموا الدكلة 
بلـ ال يعرؼ ىذا الذم تقولوفن الدكلة اإلسبلمية التي تتجلى بشرعة اإلسبلـ اإلسبلمية بهذان اإلس

على محور العدالة التي تتسامى فوؽ األعراؽن فوؽ فوارؽ األديافن  –كما قلت لكم   –إنما تدكر 
فوؽ فوارؽ اللغاتن فوؽ فوارؽ األلواف كلها. المسلم يتفيأ ظبلؿ الشريعة اإلسبلمية كيرحب بها 

عقيدتو اإليمانية كالدينيةن أما غير المسلم فيستقبل الشريعة اإلسبلمية ألنها جزء من  تفاعبلن مع
تراثون ألنها جزء ال يتجزأ من حضارتو العربيةن أكليست الشريعة اإلسبلمية التي ىي تراث إلى 
سنا جانب كونها دينان أكلى بنا من أف نتقمم قوانين نأتي بها من ىنا كىناؾن نأتي بها كنستذؿ أنف
لنتقممها من شرؽ أك من غرب. شريعة اإلسبلـ تراثنان كىي أيضان دين لمن كاف قد تمسك 

باإلسبلـ. فمن كاف مسلمان فلنو سعيد بأف يطبع شريعة اهلل جل جبللو ألنو مسلمن كمن كاف غير 
مسلم فلنو يعتز كيسعد بتحقيع كالتمسك بشريعة اإلسبلـ ألنها جزء من تراثو كألنها جزء من 

 ارتون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.حض
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كبعد أيها السادةهلل أرسل إلي  بعضهم يقوؿهلل إف االحتكار الذم حرمتو الشريعة اإلسبلمية إنما ىو 
احتكار األقوات أم التي يحتاج إليها الناس لطعامهم كشرابهمن كأقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل أما رسوؿ 

ىو الذم أعلن مرة  rو خاله حرمة االحتكار بهذا الذم سمعتن كرسوؿ اهلل فبل أعلم أن rاهلل 
كاثنتين كثبلث مرات كأكثر أعلن حرمة االحتكار فقاؿهلل )من احتكر حكرة يبتغي بها الغبلء فقد 
برئت منو ذمة اهلل كرسولو( كالحديث صحي  يركيو اإلماـ أحمد كالحاكم في مستدركو على شرط 

 الشيخين.

ال يحتكر إال خاطئ( كالحديث  –لم يقل ال يحتكر األقوات  –ال يحتكر ) :rاهلل كيقوؿ رسوؿ 
 صحي  يركيو مسلم في صحيحو.

فيما يركيو الحاكم في مستدركو على شرط الشيخين من حديث عبد اهلل بن عمرهلل  rكيقوؿ 
 )المحتكر ملعوف(.

 .rأحاديث رسوؿ اهلل  فبل يفتئتن أحد على شريعة اهلل عز كجلن ال يكذبن أحد على حديث من
يقوؿ في كلمتو الجامعةهلل )ال ضرر كال ضرار(  rما ىو مناط تحريم االحتكار؟ الضرر. كرسوؿ اهلل 

كال نافية للجنسن جنس الضرر مرفوعن )ال ضرر كال ضرار(ن ال يجوز لئلنساف أف يضر غيره كال 
 يجوز لئلنساف أف يضر نفسو.

األقواتن احتكار السلعن احتكار النقد عن سوؽ التداكؿ في االحتكار كلو مناط ضررن احتكار 
ن كاإلنساف الذم يمارس ذلك ملعوف بكبلـ رسوؿ  سبيل التبلعب بقيمتون كل ذلك احتكار محـر

اهلل في حديثو الالحي  الذم قاؿن الذم ركاه الحاكم في مستدركو على شرط الشيخينهلل 
 )المحتكر ملعوف(.
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 ٚفبطخ ُِٕٙ اٌلػبح(ٔظ١ؾخ ٌىً أؿ فٟ هللا )

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 هللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهلل

إف من الواجبات الكفائية التي خاطب اهلل عز كجل بها عباده في محكم تبيانو كجود فئات من 
الالالحين الذين طهرت قلوبهم من السخائم كىيمنت الرحمة عليها بعباد اهلل سبحانو كتعالىن 
قولو  يمارسوف كظيفة التعريف بالخير كالدعوة إليو كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكرن ألم تقرؤكا

 سبحانوهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ىيمي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 

تنهض اليـو كلكن اافة التي ابتليت بها أمتنا اإلسبلمية في ىذا العالر أف في ىذه الفئات التي 
بواجب التعريف بالخير كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فئاتو ال تعلم الحع إال ذاؾ الذم 
ىدتو إليو عالبيتها أك طالعو عليو مزاجها أك اقتضاه تحزبها أك دعتو إليو مالالحهان ذلكم ىو 

يدعونهم إليو الحع فيما يعرٍّفوف الناس بو كفيما يدعوف إليون فلف تنكب متنكب عن ىذا الذم 
اتًُّهموا بالفسوؽ أك االبتداع كربما اتهموا بالتكفير كربما أىدركا دماءىم. ميزاف األمر بالمعركؼ 

ن rكالنهي عن المنكر إنما ىو الثوابت المستقرة في كتاب اهلل سبحانو كتعالى كىدم محمد 
يركف  –جل أف يكونوا قلة أقوؿ أناسانن كأسأؿ اهلل عز ك  –كلكننا ننظر فنجد في ىذا العالر أناسان 

أف الحع ما تسكن إليو أمزجتهمن ما يتعلع بمالالحهمن ما تدعوىم إليو تحزباتهمن إذا تعارضت 
تكوف لؤلمزجةن  –كيا لؤلسف  –ىذه مع صري  كتاب اهلل كصري  كبلـ رسوؿ اهلل فلف الغلبة 

ي ىؤالء الناس من تكوف للمالال  الشخاليةن تكوف لؤلنانيات الحزبيةن كىكذا. فلقد رأينا ف
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يوزعوف تهم الفسع كاالبتداع كربما التكفير على كثير من الناس رش ان دكف تفاليل كدكف تبياف 
كدكف استثناء. كأقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل إف علماء الشريعة اإلسبلمية عندما كصفوا الناس الذين 

هللن في مقدمتها أف ينبغي أف ينهضوا بهذا الواجب كصفوىم بالفات في مقدمتها الرحمة بعباد ا
يكونوا ربانيينن في مقدمتها أف تكوف قلوبهم أكعية لمحبة اهللن لتعظيم حرمات اهللن في مقدمتها 
أف تكوف لهم ساعات عهد كلقاء مع اهلل في األسحارن تلك ىي صفات الدعاة إلى اهلل سبحانو 

ت؟ ننظر إلى كتاب اهلل كتعالىن فلماذا ننظر فنجد أف في الدعاة من يتالفوف بنقائض ىذه الالفا
فنجده يبشر عباد اهلل سبحانو كتعالى بالمغفرة كننظر إلى أحاديث رسوؿ اهلل كإذا ىي األخرل 

 تبشر بالمغفرةن يقوؿ اهلل عز كجلهلل

ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغفً  ًميعان ًإن وي )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى ري الذُّنيوبى جى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمرهلل 

قاؿهلل )من لقي اهلل ال يشرؾ بو  rكيركم الشيخاف من حديث أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
 شيئان حر مو اهلل على النار(.

اف  خر كبلمو قاؿهلل )من ك rركل الحاكم في مستدركو كأبو داكد من حديث معاذ أف رسوؿ اهلل 
 ال إلو إال اهلل لم تمسو النار(.

قاؿهلل )أشهد أف ال إلو إال اهلل  rيركم النسائي من حديث أبي عميرة األنالارم أف رسوؿ اهلل 
 كأشهد أني رسوؿ اهلل ال يلقى اهللى يـو القيامة عبده يؤمن بهما فتمسو النار(.

هلل )إف أمتي أمة مرحومة مغفورة متاب قاؿ rيركم الحاكم في مستدركو بسند صحي  أف رسوؿ اهلل 
 عليها( كفي ركاية بزيادة )ال ييدرل أكلها خير أـ  خرىا خير(.

قاؿهلل  rكيركم مسلم في صحيحو كأحمد كأبو داكد من حديث جابر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
 )ال يموتن أحدكم إال كىو يحسن الظن باهلل(.

)من قاؿ ىلك الناس فهو أىلكهم( كفي ركايةهلل قاؿهلل  rيركم مسلم في صحيحو أف رسوؿ اهلل 
 )من قاؿ ىلك الناس فهو أكلهم ىبلكان(.

يا ىذان لماذا تدعو الناس إلى اهلل عز كجل بقلب مليء بالضغائنن مليء باألحقادن مليء بسوء 
بأنك أنت كحدؾ على الحعن أنك من  –ال ظاف  –الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى اهلل كأنت موقن 
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الناجية كأف كل من خالف اجتهادؾ كخالف منهجك الذم تتبعو فهو ضاؿ كربما كاف كافران الفئة 
كربما أىدرت دمو؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أف ىؤالء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوؽ 

كاالبتداع بل الكفرن أموقن أف الواحد منهم لن يالب  في الغد القريب خيران مني كمنك؟ أموقن 
أنني كإياؾ عندما نمتد على فراش الموت كنعالج برحاءه لن تنسينا  –عتد بنفسك كأنت ت –أنك 

برحاء الموت شهادة أف ال إلو إال اهلل؟ أموقن أنت بهذا حتى تالنف نفسك كحتى أصنف نفسي 
 معك في الناجين من عباد اهلل كحتى نالنف التائهين مع الكفرةن مع الفاسقينن مع الفجرة؟

ض يا أخي؟ ألم يكن قاطع طريع؟ ألم يكن مرتكبان للفواحش؟ إالـ  ؿ أمره من كاف فضيل ابن عيا
 بعد ذلك؟ ألم يكن كاحدان من كبار الربانيينن من كبار عباد اهلل الالالحين؟

من كاف بشر الحافي؟ ألم يكن مسرفان على نفسو؟ ألم تكن الدنيا قد أسكرتو بأىوائها كشهواتها ثم 
ضيًربى بو المثل في التقول كفي البعد ال أقوؿ عن المحرمات بل عن إنو  ؿ إلى اإلنساف الذم 
 الشبهات كبالورع العجيب؟

من كاف عبد اهلل بن المبارؾ كإالـ  ؿ أمره؟ أموقن أنت يا أخي أنني كإياؾ إذا حانت سكرة 
 الموت سنبقى على ىذه الحالةن على ىذه االستقامة؟ إذان فأنت تأمن مكر اهللن كاهلل يقوؿهلل

 [.ٗٗبلى يىٍأمىني مىٍكرى الٌلًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلخىاًسريكفى( ]األعراؼهلل )فى 

ألم تسمع حديث رسوؿ اهلل المتفع عليوهلل )يػيٍلقىى بالرجل يـو القيامة في النار فتندلع أقتاب بطنو 
ا في النار فيدكر فيها كما يدكر الحمار بالرحى فيقاؿ لوهلل مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعركؼ كتنهان
 عن المنكر؟ يقوؿهلل بلى كلكني كنت  مر بالمعركؼ كال  تيو ككنت أنهاكم عن المنكر ك تيو(.

 أموقن أنت يا أخي أنني كأنت لن نكوف غدان إذا قاـ الناس لرب العالمين من ىؤالء الفئات؟!

 ربنا سبحانو كتعالى فت  باب رحمتو لعباده جميعان كجلبهم إليو بهذه الرحمةن كرسولنا الحبيب
 يقوؿهلل )بشركا كال تنفركا( أننفر بدالن من أف نبشر.

 يسركا كال تعسركا( أنعسر كال نيسر؟!) :rيقوؿ حبيبنا محمد 
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إذا خالفني زيد من الناس في أمزجتي التي نيشٍٍّئتي عليهان خالفني في مالالحي الذاتيةن خالفني في 
فو من أجل ذلك في البعيدين مالالحي الحزبية األنانيةن أصنفو من أجل ذلك في التائهينن أصن

 عن رحمة اهلل سبحانو كتعالى؟

عن العبلج الذم يسمو باإلنساف فوؽ  –كأنا أتساءؿ معكم  –أيها اإلخوةهلل كأني بكم تتساءلوف 
ىذا المنحدرن العبلج الذم يجعل باإلنساف قائمان بواجب التعريف بالخير كاألمر بون كاألمر 

يقع في ىذا الحضيض كالسبيل إلى ذلك. كيف السبيل إلى  بالمعركؼ كالنهي عن المنكر دكف أف
ذلك كنفوسنا األمارة بالسوء تقف لنا بالمرصاد؟ سبيل ذلك أيها اإلخوة أف نزكي قلوبنان سبيل 

ذلك أف نبذؿ كل ما نملك من جهد لغرس محبة اهلل بين جوانحنان محبة اهلل عز كجل إذا غرست 
لشهوات كاألىواءن طردت األنانية الشخالية كاألنانية في أفئدتنا طردت حظوظ النفسن طردت ا

الحزبيةن طردت ذلك كلو كتحوؿ القلب إلى كعاء نقي صاؼو من األدراف ينبض بحب كاحد ال 
ثاني لو أال كىو اهلل. كلعلكم تتساءلوف فكيف السبيل إلى أف نغرس بين جوانحنا محبة اهلل سبحانو 

عندما تنظر فتجد أف اهلل قد أحبك  –ىذا السبيل  عجبان لمن يسأؿ عن –كتعالى؟ سبيل ذلك 
فرزقك نعمة اإلسبلـن إذا نظرت فوجدت أف اهلل قد أحبك فرزقك نعمة اإليماف بون إذا نظرت 
فوجدت أف اهلل قد أحبك فساقك إلى ىذا المكاف لتركع كتسجد لون إذا نظرت فوجدت أف اهلل 

[. إذا ًٓإي اؾى نػىٍعبيدي كًإي اؾى نىٍستىًعيني( ]الفاتحةهلل قد أحبك كأقدرؾ على أف تقف بين يديو تقوؿ لوهلل )
نظرت فوجدت أف اهلل قد أحبك فأكرمك بنعيم الدنيا أشكاالن كألوانانن اعتالر من سمائو كأرضو 
رزقان لكن إذا نظرت فوجدت نعمة العافية تتضرج في كيانكن ماذا تعلم؟ تتبين من ذلك أف اهلل 

لو إال ىو إف اهلل يحبنان يحبنا إذ أكرمنا بنعمة معرفتون يحبنا إذ أكرمنا يحبكن أجل كاهلل الذم ال إ
بنعمة الوقوؼ بين يديون أحبنا ألنو يكرمنا بالسجود لو. فلذا عرفت أف اهلل يحبك أال تبادلو يا 
أخي حبان بحب؟! البد أف يتفجر حب اهلل بين جوانحكن فلذا ىيمنت محبة اهلل عز كجل على 

المحبة ظلمات األغيارن لم يبع في قلبك متسع لشيء  خرن عندئذو تنظر إلى قلبك طردت ىذه 
عباد اهلل سبحانو كتعالى كتتأمل فيهم فتجد أنهم جميعان خير منكن إف لم يكونوا خيران منك اليـو 
فلسوؼ يكونوف ربما خيران منك غدان. كلقد كاف من دأب سيدم الشيخ أحمد الرفاعي إذا جلس 

ريدكه من حولو ينالحهم كيعظهم كقف قائبلنهلل حيًشٍرتي مع فرعوف كنمركد كىاماف إليو تبلمذتو كم
إف كنت أرل نفسي خيران من أم كاحد منكمن أنا أحمد البلشن أنا الش البلشن أنا ال شيء كلكن 

 اهلل عز كجل أقامني في ىذا الذم أقامني فيو.
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مطلوب منا  –كالنهي عن المنكر السيما نحن الذين نقـو بواجب األمر بالمعركؼ  –مطلوب منا 
أف نتالف بهذه الالفة. من قاؿ لك أف ىؤالء الذين يجلسوف فيستمعوف إليك أدنى منك شأنان 
عن اهلل؟ من قاؿ ىذا؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس كقاموا لرب العالمين فتجد أف معظم ىؤالء 

ظر فتجد أنهم خير منك الذين كنت تعلمهم كتدعوىم كتأمرىم بالمعركؼ كتنهاىم عن المنكر تن
 كأنهم يتبوؤكف أماكن خيران منك.

ثم إذا رأيت الفاسعن إذا رأيت الفاجرن ما أدراؾ أف اهلل سبحانو كتعالى سيتغمده يـو القيامة 
كيستره كما ستره في دار الدنيا؟ ألم تسمع بحديث رسوؿ اهلل الالحي هلل )ييؤتى بالرجل يـو القيامة 

يؤتى بالرجل يـو القيامة فيوقفو اهلل بين يديو كيسبل عليو  –ناس نموذج مثلو مليارات من ال –
سترهن يسألوهلل أتذكر المعالية التي ارتكبتها يـو كذا؟ يقوؿ نعم يا ربن يقوؿ أتذكر المعالية التي 
ارتكبتها يـو كذا؟ يقوؿ نعم يا ربن أتذكر المعالية التي ارتكبتها يـو كذا؟ يقوؿ نعم يا ربن 

( لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟  يقوؿهلل فلقد سترتها عليك في دار الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو
لماذا ال نمؤل قلوبنا رحمة بعباد اهلل؟ لماذا ال نجني من ىذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس 

 إلى حمى اهلل سبحانو كتعالى.

إنني أتوجو بها إلى كل أخو  ثم –فأنا أحوج الناس إلى ذلك  –ىذه الناليحة أزجيها أكالن لنفسي 
في اهلل. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أال يزجنا في التيون أسأؿ اهلل عز كجل أال يجعلنا ضحايا 

 لشهواتنا كأىوائنا كحظوظ أنفسنا. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

م بالحكمةن عباد اهللهلل كاف الناس كال يزالوف يسوسوف في ىذه الدنيا مالالحهمن كيقودكف أنفسه
كىي المعني بكلمة السياسةن إلى ما فيو مالالحهم كأسباب انتجاعهم للرزؽ كالعيش الرغيدن 
كلكن المسلمين فيما مضىن الرعيل األكؿ من المسلمينن كانوا يمارسوف ىذه السياسة تحت 
لفة شعار السياسة اإلسبلميةن أم يجعلوف سياساتهم التي يقودكنها أك تقودىم في مالالحهم المخت
خاضعة لئلسبلـن كمن ثم يرفعوف شعار السياسة اإلسبلميةن خلف من بعد أكلئك الناس خلف 

كنظرنا فوجدنا أف ذلك الشعار اختفى ركيدان ركيدان ليظهر في مكانو اإلسبلـ السياسين أم اإلسبلـ 
بلـ لما الخاضع للسياسةن كنظرنا فوجدنا ناسان من الناس كأسأؿ اهلل أف يكونوا قلة يخضعوف اإلس

تقضيو أمزجتهم السياسيةن ربما أفتوا باألمس بأمر من األمور بالحل كأفتوا بو ذاتو اليـو بالحرمةن 
كربما فعلوا النقيضن ربما أعلنوا عن أمر من األمور أنو محـر كنسمع اليـو كىم يؤكدكف أنو حبلؿن 
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تن كإذا بنا نسمع من يقوؿهلل ال ربما كاف الشيء الذم حٌرمو اهلل في كتابو محرمان في فترة من الفترا
إنها غدت مباحةن كىكذا فلقد كاف الشعار من قبل سياسة اإلسبلـن أم السياسة التي ينبغي أف 
يهيمن عليها اإلسبلـن كنظرنا اليـو فلذا بالشعار قد نٌكس كأصب  اإلسبلـ السياسين أم اإلسبلـ 

 الخاضع للسياسة.

 ف يطهر قلوبنا من اافات كلها.أسأؿ هلل عز كجل أف يجنبنا المزالعن كأ
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 أثوى اٌؼٛائك أِبَ ٔٙؼخ ؽؼبهرٕب االفززبْ ثبٌل١ٔب

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ن. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدي
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

حكمة باىرة يرينا اهلل عز كجل إياىا في عالم صنف من النماؿن تتأمل في ىذا الالنف فتجد 
النماؿ تسعى في األرض باحثة عن أرزاقهان  كية بعد ذلك إلى أعشاشها كشقوقها من األرض في 

جدٍّ دائبو يضرب بو المثل. كعلى حين غرة تنظر الواحدة من ىذه النماؿ كإذا تواضع جم ك 
بجناحين قد نبتا في جنبيها على غير توقعن كتنظر كإذا بالنشوة قد أسكرتها كإذا بالطغياف قد 
ىيمن عليهان أصبحت تستخف بأعشاشها التي تأكم إليها من األرض كأصبحت الدنيا التي 

أطماعها كنظرىان كتنظر كإذا تشد نفسها بجناحيها إلى جو السماء تبحث تتحرؾ فيها ضيقة أماـ 
في تلك األجواء عن أكطاف أخرل لنفسهان كلكن ما ىي إذا دقائع حتى تغدك ىذه النماؿ رزقان 

 للعالافير كالطيور التي تتحرؾ في جو السماء.

ليعلمنا أف في الناس نماالن  عباد اهللهلل إنو درس من الدركس الكونية يبالرنا بو اهلل سبحانو كتعالى
بشرية أصابها مثل ىذا الطغياف لما توىمت أنها قد تمتعت بجناحين؛ جناح من كىم الغنى كجناح 
 خر من كىم القوة انطلقت من مثل ما انطلقت منو تلك النماؿ كانتهت إلى العاقبة ذاتها. ىذا 

ذىلوا عن ىوياتهمن ذىلوا عن  درس من الدركس الكونية يبالرنا بو اهلل سبحانو كتعالىن أناس
الضعف الذاتي الذم ريكٍّبى في كياناتهمن خييٍّلى إليهم أنهم يتمتعوف بشيء من الغنى الذم كضعوا 

أيديهم عليو كأنهم يتمتعوف بسبلح من القوة التي سرت إلى كجودىم. ىا ىي ذم أمريكان 
كجل كىو يرينا ما يشاء من سنن الواليات المتحدة مثاؿ حي نابض لهذا الذم يبالرنا بو ربنا عز 

الكوف كعبرهن ىا ىي كقد خييٍّلى إليها أنها تملك الدنيا كلها من خبلؿ الكنوز المالية التي كضعت 
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يدىا عليها كخييٍّلى أنها تمتلك قوة الكوف عندما كجدت أنها تملك من األسلحة كالقول ما ال 
ثم طمعت بأف تجعل من الكوف كلو يملكها الناس الذين من حولها مشرقين أك مغربين كمن 

على العالم كلو كأف تجعل من األسرة  –يد الملك كالحكم  –سلطانان لها كأف تبس  يدىا 
اإلنسانية معسكران يأتمر بأمرىا كينقاد لحكمها. ىذا الواقع الذم نراه مثاؿ لذلك الالنف من عالم 

أملت في المنطلع كالعاقبة التي النماؿ الذم حدثتكم عنون ككم كقفت أماـ ذلك المثاؿن ككم ت
 تتلخه في قالة ذلك العالم من الحيوانات الضعيفة التي ييٍضرىبي المثل بضعفها.

عباد اهللهلل ىذه العبرة ينبغي نحن المسلمينن ينبغي نحن الذين أقامنا اهلل عز كجل في ىذه المهمة 
أف تبس   –كما قلت لكم   –ؿ القدسية التي شرفنا بها ينبغي أف نجني العبرة. أمريكا اليـو تحاك 

سلطانها على العالم كلو كأف تجعل من األسرة اإلنسانية معسكران لها ينقاد ألمرىا كيخضع 
لحكمهان كلكن ىل تعلموف أف العقبة الكؤكد التي تخشى منها كالتي تراىا كاقفةن في طريقها 

اإلسبلمية المنبثقة من ىي الحضارة  –فيما تتالوره ىي  –بالمرصاد ىل تعلموف أف ىذه العقبة 
المعتقد اإلسبلمي؟! ىذا ىو الذم يخيفها كىي تسعى لبس  نفوذىا على العالم كلون كمالدر ىذا 
الخوؼ أنها ترل الحقائع اإلسبلمية العلمية كيف تغزك ربوع الغرب بشرطيو األكركبي كاألمريكين 

عالم الغربي كجلهم يقوؿهلل إف كتسمع قرارات الدارسين كالمتربالين كالمتوقعين من الباحثين في ال
اإلسبلـ سيهيمن على الغرب خبلؿ نالف قرف من الزمن. ىذا ىو الذم يخيف الغرب في طريقو 
لتحقيع الحلم الذم يتمتع بون كمن ثم فهو يضع كل ىمو في خنع اإلسبلـ الحضارم عن طريع 

مرة للمعتقد القضاء على جذكر اإلسبلـ الدينين ذلك ألف اإلسبلـ الحضارم كما تعلموف ث
اإلسبلمي الديني. كمن ىنا فلننا نعاني ىذا الذم نعانيو. لسنا نعاني من ىذا الظلم الذم انح  
علينا كالذم تقوده أمريكا كتتخذ لحربها جنودان لها من ىنا كىنا كىناؾن ال كاهلل أيها اإلخوة ليس 

كن قالدىا من كراء ذلك خنع مبتغاىا من كراء ذلك أرضان تسيطر عليها كال ينابيع نف  تمتلكها كل
الحضارة اإلسبلمية كىي تعلم أف الحضارة اإلسبلمية لن تخنع إال إذا امتلكت األرض التي نبع 

 فيها اإلسبلـ كالتي أشرقت منها الحضارة اإلسبلمية.

قرأت كبلمان كثيران بهذا المعنى ككضعت يدم على كثيرو من الوثائع كأنا منتوو للتو من  خر كتاب 
سرائيلي يتضمن ىذا المعنى الذم أقولو لكم. ما العبلج يا عباد اهلل؟ باألمس الدابر حاكلت ألفو إ

قول الشر متمثلة في اإلمبراطورية الركمانية أف تفعل الفعل ذاتو كأف تخنع اإلسبلـ في مهده فما 
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ى تغلب استطاعت إلى ذلك سبيبلن كما تعلموف. ما العبلج الذم ىيرًعى إليو ذلك الرعيل األكؿ حت
على قول الشر كقد كانت مهيمنة أكاد أقوؿ على العالم كلو أك على ثبلثة أرباع العالم؟ سأحدثكم 
عن العبلج من أجل أف نضع أيدينا على العبلج فنستعملو نحن. نحن اليـو بأمس الحاجة إلى أف 

لك الرعيل نستعمل العبلج الذم استعملو ذلك الرعيل ألننا نعاني من الخطر ذاتو الذم طاؼ بذ
 من قبلنا الذم يمثلو أصحاب رسوؿ اهلل كالتابعوف كمن بعدىم.

عباد اهللهلل إف اهلل عز كجل قد كضعنا أماـ كنوز من المدخراتن كضعنا أماـ كنوز من األمواؿ 
المتنوعةن ما موقفنا منها؟ كما الذم ينبغي أف نتخذه من قرار في سياستنا لهذه المدخرات كىذه 

واؿ؟ اسمعوا الجواب من خبلؿ بياف اهلل عز كجلن ىذا البياف التربوم العجيبن الكنوز كىذه األم
بادئ ذم بدء خاطب اهلل عز كجل عباده مبينان تفاىة الدنيا مؤكدان تفاىة الماؿ كأف الماؿ كلو 

 عرض زائلن كذكر ذلك بأساليب متعددة متنوعة متكررةن فقاؿهلل

ًذًه اٍلحىيىاةي ال ًإف  اٍاًخرىةى ًىيى دىاري اٍلقىرىاًر( ]غافرهلل )يىا قػىٍوـً ًإن مىا ىى نٍػيىا مىتىاعه كى  [ّٗدُّ

 كقاؿهلل 

اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلى  نىكيٍم كىتىكى نٍػيىا لىًعبه كىلىٍهوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ ا اٍلحىيىاةي الدُّ ًد كىمىثىًل غىٍيثو )اٍعلىميوا أىن مى ٍكالى
وي ثيم  يىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىٌران ثيم  يىكيوفي حيطىامان كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًديده كىمىٍغًفرىةه مٍّنى أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاتي 

نٍػيىا ًإال  مىتىاعي اٍلغيريكًر( ]الحديدهلل   [.َِالل ًو كىًرٍضوىافه كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ

 –كقد فاحت رائحتو  –ان ميتان فرأل جديان مرمي –في حديث صحي   –كأقبل رسوؿ اهلل يومان 
فأمسك بأذنو كقاؿهلل )من يشترم مني ىذا؟( قالوا لوهلل ماذا نالنع بو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )كاهلل إف 

 الدنيا ألىوف على اهلل عز كجل من ىذه على أصحابها الذين رموىا(.

قلوب عباده كىكذا اقتلع البياف اإللهي محبة الدنيان زخارفها أموالها كنوزىا مدخراتها من 
المسلمينن حتى إذا نظفت قلوبهم من محبتها كتوجهوا إلى اهلل كىيمنت محبة الخالع سبحانو 

 كتعالى على قلوبهم أقبل البياف اإللهي يقوؿهلل

ـى زًينىةى الٌلًو ال ًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلط يٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزًؽ( ]األعراؼهلل   [.ِّ)قيٍل مىٍن حىر 

 بياف اإللهي يقوؿهللأقبل ال
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ًميعان( ]البقرةهلل  لىعى لىكيم م ا ًفي األىٍرًض جى  [.ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 أقبل البياف اإللهي يقوؿهلل

ًإلىٍيًو النُّشيوري( ]المل كهلل )ىيوى ال ًذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى ذىليوالن فىاٍمشيوا ًفي مىنىاًكًبهىا كىكيليوا ًمن رٍٍّزًقًو كى
ُٓ.] 

ىذا النهج التربوم؟ عندما علم اهلل عز كجل أف محبة الدنيا اقتلعت كزالت من قلوب أرأيتم إلى 
عباده قاؿ لهمهلل أقبلوا إلى الماؿ كإلى متاع الدنيا فاستخدموهن ااف بوسعكم أف تتأكدكا أنكم 

أنتم الذين ستستخدموف الماؿ كلن تدعوا الماؿ يستخدمكمن ااف كقد اقتلعتم محبة الدنيا الفانية 
كما   –ن أفئدتكم كقلوبكم فقد أصب  مضمونان كمكفوالن أنكم إف مددتم أيديكم إلى الماؿ م

بنيتم بو الحضاراتن بنيتم بو أسباب المتعة كالعيشن اتخذتم منو سفنان  –يفعلوف ااخركف 
للوصوؿ إلى مآربكم الحضارة لن تستعبدكم الدنيان لن يستعبدكم الماؿن كىكذا أقبل ذلك الرعيل 

اإلخوة إلى الدنيا كما يقبل ااخركفن لكنهم أقبلوا إليها بأيديهمن أقبلوا إليها إقباؿ السيد إلى أيها 
ـن أقبلوا إليها إقباؿ اامر كلم يدعوىا تتسلل إلى قلوبهم لتهيمن عليها مهيمنة  العبد المستخدى

ن ىكذا استطاع المسلموف أف ي تغلبوا على السيد كما ىو الشأف بالنسبة للعالم الغربي اليـو
الحضارة الغربية  نذاؾن ىكذا استطاع العالم اإلسبلمين ذلك الرعيل األكؿ أف يتغلبوا على 

اإلمبراطورية الركمانيةن ألف أكلئك الناس كانوا يتعلقوف بالماؿ كالذخر تعلع العابد بالمعبودن أما 
نو استخداـ الماؿ بكل أصنافو كلكنهم يستخدمو  –نعم  –المسلموف فقد كانوا يستخدموف 

السيد لعبدهن كانوا يقبلوف إلى الدنيا إقباؿ الالانع إلى أدكاتو التي يستعملها لتحقيع صناعاتو التي 
يقبل إليهان ىكذا انتالركان أال تذكركف عمر؟ عمر أقبل إلى الدنيا كما يقبل ىؤالء الغربيوف إليهان 

الشوارع الرئيسية كالفرعية كعلو  بنى الكوفة كالبالرةن ككاف ىو المشرؼ على ىندستهان على إقامة
البنياف كما إلى ذلكن أقاـ مشركعان ألسطوؿ بحرمن كلو امتد بو األجل لنفذ ذلك المشركعن فعل  
كل ذلكن لكن ىل دخلت ىذه الدنيا في قلبو؟ لم تدخل في قلبو ق . بقي يرتدم مرقعتو كما 

 –الى المسلمين بالكثير كالكثير منها كقد أكـر اهلل سبحانو كتع –تعلموفن كلما سيقت إليو الدنيا 
نظر إلى األمواؿ التي سيقت إليو كبكى قائبلنهلل اللهم إنك تعلم أف محمدان خيران مني فلم تعطو كل 

ىذان كأنت تعلم أف أبا بكر كاف خيران مني فلم تعطو كل ىذان فأعوذ بك اهلل أف يكوف ىذا 
أدعو نفسي كأدعوكم إليون نقبل على الدنيا أعطيتنيو فتنةن لي في ديني. ىذا ىو العبلج الذم 
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كلكن نكوف حراسان على قلوبنان نجعل قلوبنا أكعية لحب كاحد ال ثاني لو ىو اهللن نجعل قلوبنا 
أكعية لتعظيم كاحد ال ثاني لو ىو اهللن نجعل قلوبنا أكعية للمخافة من كاحدو ال ثاني لو ىو اهللن ثم 

خرينن نستخدمها كنعتالرىا حتى الثمالة من أجل بناء الحضارةن نقبل إلى الدنيا كلقباؿ ىؤالء اا
 من أجل بناء المدنية تنفيذان لقوؿ اهلل عز كجلهلل 

 [.ُٔ)ىيوى أىنشىأىكيم مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىا( ]ىودهلل 

لسوؼ إف نحن فعلنا ىذا أيها اإلخوة فلف اهلل سبحانو كتعالى لن يسل  علينا عدكان أيان كافن ك 
يمنى كل من يريد بالعالم اإلسبلمي الذم ىذا شأنو سوءان عندما يريدكف أف ينالوا منو مناالن. 

مشكلتنا أننا أصبحنا سواسية مع الغرب في تعشع الدنيان في تعشع الماؿ كالذخرن كدكاؤنا أف 
بأيدينا كنجعل  نقتلع ذلك الحب من قلوبنا ثم نمارس ىذه المتعة التي أغدقها اهلل علينا كمتعنا بها

 منها خادمان لما قد كلفنا اهلل سبحانو كتعالى بو.

عباد اهللهلل عالم النماؿ أك صنف من عالم النماؿ يتضمن درسان كأم درسن ليت أف العقوؿ البشرية 
تقف أماـ ىذا الواقع من ىذه الحكمة التي أرانا اهلل عز كجل إياىا لنعتالر منها درسان. الغرب قد 

كل مناؿن لن يال  كعاقبتو قريبة كلكنو ال يعتبرن حسنان نحن الذين ينبغي أف ناؿ منو السكر  
نعتبر. أتذكركف رئيسان من رؤساء الواليات المتحدةن صاؿ يمينان كيسرة ما طاب لو ذلك منذ 

ال يفرؽ بين أرض كسماءن  –إف لم يتخطفو الموت  –سنوات طويلةن إالـ  ؿ أمره ااف؟ إنو اليـو 
يعلم يمينان من شماؿن إنو اليـو إف كقف أماـ المر ة لم يتبين صورة ذاؾ الذم يواجهو إنو اليـو ال 

في المر ةن إنو اليـو ال يعلم اسمو. ألسنا في غنى عن أف نتأمل طويبلن لنجني العبرة يا عباد اهلل؟! 
لذم أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يبالرنا بما كاف عليو الرعيل األكؿ فنقتدم بهم في النهج ا

سلكوه كي نطور أنفسنا في الواجب الذم أمرنا اهلل عز كجل أف نطور أنفسنا بون أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل العظيم.

أما بعدهلل فلعل ناليحتي ىذه التي بوسعنا جميعان أف نجنيها من ىذه الحكمة التي ذكرناىا كتأملنا 
فيهان أرجو أف أكجهها إلى اإلخوة الذين أكرمهم اهلل ببسطة في الرزؽن أكرمهم اهلل بنعمة كافرةن 

ن التعلع بالدنيا أتجو إليهم كأناشدىم قربى الدينن أخوة اإليماف باهلل عز كجل أف يطهركا قلوبهم م
كزخارفها كما فعل السلف الالال  ذلك الرعيل األكؿ كأف يعودكا بعد ذلك فيتمتعوا بما متعهم اهلل 
بو كيتقلبوا في النعيم الذم أكرمهم اهلل عز كجل بو كأف يلتفتوا إلى ىذا الببلء كااثار التي نجمت 
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نو كتعالى بالهدـن بالتخريبن بالحرؽن من ىذا الببلء. إف ناسان من الناس استنزلوا غضب اهلل سبحا
إلى أف يستنزلوا بدكرىم رحمات اهلل سبحانو كتعالى فيمدكا  –أدعو ىؤالء اإلخوة  –أنا أدعوىم 

يد العوف عن طريع تقديم فضوؿ أموالهم من أجل سد ىذه الثغراتن من أجل إعادة ىذه الببلدن 
مىٍت إلى ع هد جديد من الجدة. إذا كاف ىنالك من استنزؿ ىذه األبنية التي خيرٍّبىٍت كالتي ىيدٍّ

غضب اهلل سبحانو كتعالى بالتخريب كالتدمير كالتحريع بدكف موجب فلنستنزؿ رحمة اهلل سبحانو 
كتعالى بالتعميرن بالبناءن باإلعادة. ىل تضيقوف ذرعان أيها اإلخوة الذين تسمعوف كبلمي بهذا؟ الن 

ف تعيدكا ما تقادـ عهده كما خيرٍّبى كىيدٍّـ خبلؿ أسابيع إلى أنتم ال تضيقوف ذرعان بذلك. بوسعكم أ
الجدةن إلى األلعن كلسوؼ تجدكف أف رحمات اهلل سبحانو كتعالى ستعوضكم أضعافان أضعافان 

 مضاعفةن كصدؽ اهلل القائلهلل

ًثيرىةن   [.ِْٓ( ]البقرةهلل )م ن ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي الٌلوى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافان كى

أيها اإلخوة الذين أكرمهم اهلل ببسطة في الرزؽ أذكركم بأف الحياة مواقفن اتخذكا عند اهلل موقفانن 
كلسوؼ يكرمكم اهلل عز كجل بسعادة عاجلة عن طريع مضاعفة ما تبذلوف كيكرمكم اهلل عز كجل 

أف ىذا اللوف من التراحم  بالسعادة ااجلةن ىذه ناليحتي أقدمها لهؤالء اإلخوة كأنا على يقين
سيحالن ىذه األمةن سيحالن ىذه البلدة ضد سائر األخطارن ألم يقل حبيبكم المالطفىهلل 

 )صنائع المعركؼ تقي مالارع السوء(.
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 فالفخ اإلَٔبْ فٟ األهع رَزٛعت اإلطالػ ال اإلفَبك

 

 

ن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيده
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. ال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ء إف من أجلى مظاىر تكريم اهلل سبحانو كتعالى لئلنساف أف قضى بالعدؿ في التعامل مع أبنا
جنسو بل مع األحياء أجمعن كلفو بأف يتخلع بالفة الحكمةن بأف يتخلع بالفة الرحمة كبالفة 
الالف  كالودادن ىذه صفات من صفات اهلل سبحانو كتعالى. كقد شر ؼ اهللي اإلنسافى إذ أقامو 

خليفة عنو ليقيم مجتمع العدالة بل مجتمع الرحمةن مجتمع التآلف كالود فوؽ ىذه األرض. كما 
دين الذم شرؼ اهلل عز كجل بو عباده إذ كلفهم بالدينونة لشرائع اهلل سبحانو كتعالى كأحكامو ال

إال أداة كسبيل للنهوض بهذا االستخبلؼ الذم شرؼ اهلل سبحانو كتعالى بو اإلنساف. كما أعلم 
صفة يثني بها اهلل سبحانو كتعالى على عباده في محكم تبيانو أسمى من صفات التخلع بالفات 
اهلل سبحانو كتعالى. كلقد تأملت في الكثير كالكثير من  م كتاب اهلل عز كجل التي تتضمن 
مالدر الثناء كأسبابون المدح من اهلل سبحانو كتعالى لعباده فلم أجد صفات أسمى من ىذه 

الالفات التي حدثتكم عن طائفة منها يثني بها اهلل سبحانو كتعالى على عبادهن تأملوا معي في 
 ه ااياتن يقوؿ اهلل عز كجلهلل بعض ىذ

ن ةو عىٍرضيهىا الس مىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعد ٍت ًلٍلميت ًقينى( ] ؿ عمر  اف هلل )كىسىارًعيوٍا ًإلىى مىٍغًفرىةو مٍّن ر بٍّكيٍم كىجى
ُّّ.] 

 كأقوؿ ىناهلل من ىم المتقوف يا موالم.
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اًظًمينى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفينى عىًن الن اًس كىالٌلوي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنينى( )ال ًذينى يينًفقيوفى ًفي الس ر اء كىالض ر اء كىاٍلكى 
 [.ُّْ] ؿ عمراف هلل 

أرأيتم إلى ىذه الالفات التي يثني بها اهلل عز كجل على الخليقة المتميزة من عبادهن تأملوا في 
 قولو سبحانوهلل

ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍم ًإال  مىٍن  رى ًفي كى يػٍ قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى )ال  خى أىمىرى ًبالىدى
 [.ُُْابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجران عىًظيمان(    ]النساء هلل 

 لم يحدثنا اهلل عز كجل بالدد الثناء على ىذه الثلة من عباده عن أكثر من ىذه الالفات

( ككجوه المعركؼ كثيرة ال حالر لها )ال  خى  قىةو أىٍك مىٍعريكؼو ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍم ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى رى ًفي كى يػٍ
قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس(.  تشملها القيم اإلنسانية جمعاء )ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى

أيوب األنالارمهلل )أال أدلك على ما يحبو اهلل  في الالحي  من حديث أبي rيقوؿ المالطفى 
كرسولون تالل  بين المتفاسدين كتقرب المتباعدين(ن أال أدلك على صدقة يحبها اهلل كرسولون 

على ىاتين الخاللتين اللتين  rتالل  بين المتفاسدين كتقرب بين المتباعدينن لم يزد رسوؿ اهلل 
 ىما ضمانة محبة اهلل كرسولو لمن اتالف بهما.

فيما ص  عنو أيضانهلل )اإليماف بضع كسبعوف شعبةن أعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل  rكيقوؿ المالطفى 
كأدناىا إماطة األذل عن الطريع(. أم أف األعماؿ اإلنسانية كالوظائف الجلة التي أقاـ اهلل 
فينن أما اإلنساف خليفة عنو بها في ىذه الحياة الدنيا كثيرة جدان كىي مجتمعة بين ما يشبو الغبل

الغبلؼ األكؿ فالمعتقد الذم تنبع منو إمكانية تطبيع القيم اإلنسانية جمعاءن ىذا ىو الغبلؼ 
مجمبلن مستعرضان كل األعماؿ اإلنسانية  rاألكؿن قوؿ ال إلو إال اهللن ثم ينتهي حديث رسوؿ اهلل 

ر البغضاءن المبركرة التي تجمع كال تفرؽن تبني كال تهدـن تحقع الحب كال تستثير مشاع
يستعرضها كلها إلى أف يالل إلى الغبلؼ األخير الذم يتمثل في أبس  عمل إنساني أال كىو 

إماطة األذل عن الطريع. أرأيتم إلى ىذه الخبلفة التي شرؼ اهللي عز كجل اإلنسافى بها كالتي بها 
اؽ غضب اهلل عز يثني اهلل عز كجل على ىذه الخليقة المتميزة من عباده. ثم إني أقوؿ لكمهلل ما ح

كجل على قوـو من الناس لسبب من األسباب إال لهذه األسباب التي ستسمعونها من خبلؿ بياف 
اهلل عز كجل. لقد استعرضت كتاب اهلل كحاكلت أف ألتق  أخطر ما يثير غضب اهلل عز كجل على 
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جبها قضى اإلنساف فلم أجد إال ىذا الذم أحدثكم عن نموذج منو. اسمعوا الحيثيات التي بمو 
 اهلل عز كجل بلىبلؾ فرعوف كملئو كقومون يقوؿهلل

بٍّ ي أىبٍػنىاءىيٍم كىيى  هيٍم ييذى ٍستىٍحًيي )ًإف  ًفٍرعىٍوفى عىبلى ًفي اأٍلىٍرًض كىجىعىلى أىٍىلىهىا ًشيىعان يىٍستىٍضًعفي طىائًفىةن مٍّنػٍ
 [.ًْنسىاءىيٍم ًإن وي كىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى( ]القاله هلل 

 الحيثية التي بموجبها أىلك اهلل سبحانو كتعالى فرعوف كمؤله.تلك ىي 

حدثنا عن قاركف كبين لنا السبب ذاتو في غضب اهلل عز كجل عليو الذم اقتضى أف يخسف بو 
 كبداره األرضهلل

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإف   مىفىاًتحىوي لىتػىنيوءي بًاٍلعياٍلبىًة أيكًلي )ًإف  قىاريكفى كىافى ًمن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍم كى تػىيػٍ
ًة ًإٍذ قىاؿى لىوي قػىٍوميوي الى تػىٍفرىٍح ًإف  الل وى الى ييًحبُّ اٍلفىرًًحينى * كىابٍػتىًغ ًفيمىا  تىاؾى الل وي الد   ارى اٍاًخرىةى كىالى اٍلقيو 

نٍػيىا كىأىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي  ًإلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى الى ييًحبُّ تىنسى نىاًليبىكى ًمنى الدُّ
 [.ٕٕ-ٕٔاٍلميٍفًسًدينى( ]القاله هلل 

 كلكن االستكبار طاؼ برأسون كلكن العناد كالاللف حجباه عن ىويتو فحاؽ بو قرار اهلل القائلهلل 

( ]القاله هلل  ارًًه اأٍلىٍرضى ٍفنىا ًبًو كىًبدى  [.ُٖ)فىخىسى

هلل إف في الناس كثرة تتوىم أف الدين الذم يقربها إلى اهلل عز كجل إنما يتمثل في مظاىر عباد اهلل
يغطوف أنفسهم بهان ثم إنهم يبيحوف ألنفسهم أف يتحركوا تحت الغطاء   –إف جاز التعبير–كقشور 

ركف كما يشاؤكف إيغاالن في الفسادن إمعانان في الظلمن عكوفان على اإلىبلؾ كالتقتيلن كلكنهم يست
أنفسهم بماذا؟ بمظاىر الدينن كأنا ال أدرم أىم مخدكعوف بأنفسهم يتالوركف أف اهلل عز كجل 
ييٍخدىع كأنو يكتفي من انقيادىم لدينو كاستجابتهم لحكمو بهذه المظاىر التي ربما يتالوركف أنهم 

الناس؟!  يحجبوف اهلل عما كراءىا؟! أىكذا يقودىم الغباء؟! أـ إنهم يخادعوف اهلل إذ يخادعوف
يتسابقوف في المظاىرن يتسابقوف في بناء المساجد الفخمةن يتسابقوف في المآذف الباسقة 

الالاعدة إلى جو السماءن يتسابقوف ربما في ذرع الطريع ما بينهم كبين بيت اهلل الحراـ جيئة 
مع كذىابانن يتسابقوف فيما بينهم في ركيعاتن كاخترؽ ىذه الظاىرة لتجد بعد ذلك أف نفسك 

خليفة من خلفاء قاركف في الوصف الذم كصفو اهلل سبحانو كتعالى بون يفسد في األرض كيمعن 
في الظلم كينقاد لدكافع أحقاده كضغائنو كمشاعر عدكانون يستجيب لهذه المشاعر منالرفان عن 
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مل كم  االستجابة ألمر اهلل عز كجل كلكأنو يقوؿهلل إذا سيًئٍلتي أقوؿهلل انظر كم بنيت من المساجدن تأ
لنفسي كلكم كلهؤالء اإلخوة أيضان أف  –أيها اإلخوة  –كانت مرتفعة تلك المآذف. كلكن أحب 

يتأملوا كتاب اهلل فيتبينوا مثلين لشجرتين إحداىما تمثل اإلنساف الذم استجاب ألمر اهلل ظاىران 
 عز كجل كباطنانن غرس عقيدة اإليماف بين جوانحون غذ ل ىذه العقيدة باالستجابة ألمر اهلل

فأثمرت شجرة اإليماف بين جوانحو شتى أنواع الثمار اإلنسانيةن تحوؿ إلى خادـ كما أمر اهلل 
لرقابة العدؿن تحوؿ إلى خادـ لتحقيع الحكمةن تحوؿ إلى خادـ لمد مشاعر األلفة كالرحمة بينو 

سلموف من يده كبين سائر عباد اهلل سبحانو كتعالىن سمع رسوؿ اهلل يقوؿهلل )المسلم من سلم الم
 كلسانو( فطأطأ الرأس كانقاد لهذا األمر فكاف في سلوكو مظهران لهذا الذم كصف رسوؿ اهلل

ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مىاء  * تػيٍؤًتي )أىلىٍم تػىرى كىٍيفى ضىرىبى الٌلوي مىثىبلن كىًلمىةن طىيٍّبىةن كىشىجىرةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى
 [.ِٓ-ٍِْذًف رىبػٍّهىا( ]إبراىيم هلل أيكيلىهىا كيل  ًحينو بًلً 

ىذا ىو المثل الذم يضربو اهلل لئلنساف لمن تشرؼ بالخبلفة عن اهلل فاصطبغ باألخبلؽ الذم 
 يتالف اهلل عز كجل بهان ثم يقوؿهلل

ًبيثىةو اٍجتيث ٍت ًمن فػىٍوًؽ األىٍرًض مىا لىهىا ًمن قػىرىارو( ]إب ًبيثىةو كىشىجىرىةو خى ًلمىةو خى  [.ِٔراىيم هلل )كىمىثلي كى

تأملوا في دقة الببلغة القر نيةن تأملوا في دقة الوصفن إنها كلمة لم تكن في األصل خبيثة كلكنها 
استحالت إلى كلمة خبيثة عندما لم يكن لها قرار في القلبن عندما اجتثت من داخل الفؤاد فلم 

تحولت من الفائدة إلى  تكن لها جذكر خفية تتلقى الغذاء لتتنامىن تحولت من الطهر إلى الخبثن
الضررن تنامت ىذه الشجرة التي اجتثت جذكرىا من فوؽ األرض لكن لتالب  أشواكان كلتينع 

بالسمـو كالحناظلن لتينع بالحناظل المهلكة كالسمـو المبيدة. يا عجبان لمن يمر بهاتين الالورتين 
رباني إذ يالف حاؿ فئتين من في كتاب اهلل عز كجل فبل يعيد ثم ال يعيد كال يسجد لهذا البياف ال

الناسن الفئة التي غرست عقيدة اإليماف بين الجوان  ثم غذت ىذه الجذكر من ىذه الشجرة 
حتى أينعت الشجرة أغالانان تدلى منها ثمار اإلنسانية جمعاءن الرحمةن العدؿن اإلحسافن األلفةن 

ورة األخرل فيقفز فوقها أك يمر بها الودن البناءن الجمع بدالن من التفريع. كيا عجبان لمن يمر بالال
 مر إنساف غبي أحمع ال يستبين لها أم معنى.
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بقي أف أقوؿ أيها اإلخوة لهؤالء اإلخوة الذين  ثركا أف يكونوا من البياف اإللهي كالمثل الثانين  
ن عاشوا  كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوؽ األرض فأينعت الحناظل كأينعت السمـو

قادىم كضغائنهم ال لشيء  خرن جعلوا رسالتهم التي كيلٍّفيوا بها اإلفساد بدالن من ليستجيبوا ألح
اإلصبلح كإف كاف اهلل عز كجل يقوؿهلل )ًإف  الل وى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًدينى(ن جعلوا رسالتهم التهديم بدالن 

أقوؿ لهؤالء  من البناءن جعلوا رسالتهم اإلحراؽ كاإلتبلؼ بدالن من مد جسور األلفة كالود.
اإلخوةهلل إف ىذا الحجاب الذم يحجبكم عن الشرؼ الذم شرفكم اهلل بون ىذا الحجاب الذم 
يحجبكم عن ىوياتكم عبيدان أذالء هلل عز كجلن ىذا الحجاب سيتمزؽ عما قريبن كلعلكم تركنو 

دؽ اهلل بعيدان كلكنو أراه قريبانن أجلن نعم سيتمزؽ ىذا الحجاب عندما يتراجع منكم الخلعن كص
 القائلهلل

ٍلًع أىفىبلى يػىٍعًقليوفى( ]يس هلل   [.ٖٔ)كىمىٍن نػيعىمٍٍّرهي نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

سيتراجع منكم الخلع كلسوؼ تذبل الرعونات كلسوؼ تتراجع الشهوات كاألىواء كلسوؼ تقفوف 
كم أماـ ىويتاكم كقد تمزؽ الحجاب الذم كاف يحجبكم عن الرؤيان ألم يقل اهلل عز كجل في مح

 تبيانون كىا أنا أقرأ البياف من أكؿ السورة لكي نتبينها كاملةهلل

ٍبًل اٍلوىرًيًد * إً  نسىافى كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى لىٍقنىا اإٍلً ٍذ يػىتػىلىق ى )كىلىقىٍد خى
اًؿ  ٍيًو رىًقيبه عىًتيده * كىجىاءٍت سىٍكرىةي اٍلميتػىلىقٍّيىاًف عىًن اٍليىًميًن كىعىًن الشٍّمى قىًعيده * مىا يػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإال  لىدى

 اٍلمىٍوًت بًاٍلحىعٍّ ذىًلكى مىا كينتى ًمٍنوي تىًحيدي * كىنيًفخى ًفي الالُّوًر ذىًلكى يػىٍوـي اٍلوىًعيًد * كىجىاءٍت كيلُّ نػىٍفسو 
ٍفنىا عىنكى ًغطىاءؾى فػىبىالىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده(          م عىهىا سىاًئعه كىشىًهيده * لىقىٍد كينتى فً  ا فىكىشى ي غىٍفلىةو مٍٍّن ىىذى

 [.ِِ-ُٔ]ؽ هلل 

ىذا كصف يضعنا اهلل منو أماـ حدث سنلقاه جميعان يـو القيامة لكني أقوؿ لكم عن مقدماتون 
ن يسعدكف إذ مقدماتو ستتحقع في دار الدنيان أجلن أقوؿ لنفسي كلكم كألكلئك اإلخوة الذي

يمعنوف في اإلتبلؼ كالحرؽ كالظلم بدالن مما كظفهم اهلل عز كجل بون أقوؿ لهم ىذه الحجب 
ستتمزؽ في دار الدنيا قبل أف ترحلوا منهان كىذه الرعونات التي تقودكم كسترة الضغائن كاألحقاد 

ل أفئدتكم التي تهيمن عليكم كل ذلك سينجابن ستنجاب سحبو كلن يبقى إال الندـ الذم يأك
كالت ساعة ندـن نعم تلك ىي الساعة التي يمتد كل كاحد منكم على فراش الموت كيتمنى أنو لو 
ـى ما اعوجن يتمنى لو أنو عاد ليستسم  المظلومين  عاد ليالل  ما أفسدن يتمنى لو أنو عاد ليقوٍّ
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 تحمل الظلم فوؽ كلكن أنى لو العودن كالمعاصي كلها تغتفر إال معالية يرحل بها اإلنساف إلى اهلل
األعناؽن تحمل الظلم الذم مارسو كىو ينتشي بو في حياتو الدنيان لن يستطيع أف يرجع مهما 

 قاؿ.

ا تػىرىٍكتي كىبل  ًإنػ هىا كى  ًلمىةه ىيوى )حىت ى ًإذىا جىاء أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى رىبٍّ اٍرًجعيوًف * لىعىلٍّي أىٍعمىلي صىاًلحان ًفيمى
عىثيوفى(ن ]المؤمنوف هلل قىائًليهىا   [ لكنو لن يعود.ََُ - ٗٗكىًمن كىرىائًًهم بػىٍرزىخه ًإلىى يػىٍوـً يػيبػٍ

أيها اإلخوة ما أكثر ما قضى اهلل عز كجل أف أحاكر مبلحدة كأف أناقشهم كأحاكرىمن كلقد أكرمني 
ؤالء اهلل عز كجل بحب الحجاج تحت مظلة المنطع كالعلم ليس إالن قلت في نهاية كل حجاج له
اإلخوةن قلت لكل كاحد منهمهلل لك أف تستمر على ىذا النهج الذم تؤمن كتتمسك بو لكن 

بشرط كاحد أف تضمن عدـ الندامةن أف تضمن بقاءؾ مؤمنان سعيدان بهذا المبدأ إلى أف ترحل من 
ىذه الدنيان إف كنت تضمن أنك ستبقى كذلك فأنا أىنئك من اافن أما إف كنت تعلم أنك ستندـ 

الحوافز التي تحملك على التمسك بهذا الذم تتالوره كل ذلك سينجاب عنكن كل ذلك  كأف
سيبتعد كلن يبقى أمامك من صديعن صديقك الذم ينبغي أف تتخذه من ااف تجهالتون تنكرت لون 

إف كنت تعلم أنك لن تندـ فابع على مبدئك ىذا كما جئت كأنا أىنئكن لكن موعد ما بيننا 
كبأف ىذه المشاعر ستنجاب سحبها كلسوؼ تستبين ىويتك عبدان مملوكان هلل  سيذكرؾ بأنك ستندـ

 كلكنك لن تستطيع أف تستفيد من ندمكن كصدؽ اهلل القائلهلل

هيٍم )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان * كىكيلُّ 
 [.ٓٗ-ًّٗو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان( ]مريم هلل  تًي

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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ؼ١ٓ ؽو٠خ اإلَٔبْ ػجٛك٠زٗ هلل َِ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
الي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أح

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

كما أف الحنطة ال تستحالد سنابل إال بعد أف تبذر حبان في طوايا التراب ككما أف الثمار ال يتم 
ككما أف الفرع ال يمكن  الحالوؿ عليها إال بعد أف تبذر شتبلن فشجران في عالم الحقوؿ كالبساتين

أف يوجد إال من أصلو ككذلكم الحرية التي متع اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف بها ال تتحقع إال في 
ينبوع العبودية هلل سبحانو كتعالىن ال تتحقع إال في أصلو بينو كبين الحرية منتهى التبلـز أال كىو 

ي حقيقة عبودية اإلنساف هلل حتى نفهم ىذا عبودية اإلنساف هلل عز كجل. كلعل فينا من يتساءؿ أى
التبلـز بين العبودية أصبلن كحرية اإلنساف فرعان لها؟ نعم يا عباد اهللن كخير دليل كأخالر دليل على 
أف اإلنساف عبده أيان كاف هلل عز كجل أف اهلل عز كجل متعو بنعم شتى متنوعة كمختلفة كلكنو ال 

لك استبقاءن لهان إنو ينفعل بها كال يفعل شيئان منها باختيارهن ىذا يملك استقدامان لها كما أنو ال يم
ينطبع على نعمة الفكرن أنت تنفعل بالفكر كال تفعلون ال تعلم كيف أقبلت إليك ىذه النعمة كال 
تستطيع أف تستبقيها عندما تودعكن كذلكم نعمة النطعن نعمة السمعن نعمة البالرن نعمة الرقادن 

الرقادن كل ذلك متع يتمتع بها اإلنساف منفعبلن بها كلكنو ال يملك أف يكوف نعمة اليقظة بعد 
الفاعل لشيء منهان عبلـ تدؿ ىذه الظاىرة يا عباد اهلل؟ إنها تدؿ على أف اإلنساف جهاز استقباؿ 
فليسأؿ ىذا اإلنساف من أين يأتيو اإلرساؿ. أنت مجرد جهاز استقباؿن كإذا تأملت كجدت أف 

ك من لدف كاحد ال ثاني لو أال كىو الخالع األكحد سبحانو كتعالىن أليست ىذه اإلرساؿ يأتي
الظاىر كافية دليبلن على أف العبد اإلنساف مالطبغ بحقيقة العبودية هلل سبحانو كتعالى؟ إذان فتعالوا 
نعود فنقوؿ إف اإلنساف ال يملك حريتو التي ينبغي أف يعتز بها إال بعد أف يغرس في طوايا قلبو 
شجرة العبودية هلل عز كجل كإال بعد أف يالطبغ بهذه العبودية كيانو كتهيمن على شعوره عندئذو 

ثمار العبودية الحقيقية. كمن أراد أف يبحث عن الحرية  –شجرة العبودية هلل  –تثمر ىذه الشجرة 
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رية ق . فليبحث عنها في طوايا عبودية اإلنساف هللن إف تاه عن ىذا المعين لن يعثر عن ىذه الح
إذا علم اإلنساف أنو عبد مملوؾ هلل كإذا تحققت ىذه المعرفة يقينان في عقلو ثم ىيمنت كجدانان 

على قلبو ككيانو فلنو يملك حرية حقيقية تامة ال يملكها أحد غيره إال من اتالف بالالفة التي متعو 
باهلل على كيانو كيقينان بأنو اهلل عز كجل بها. اإلنساف الذم داف بالعبودية هللن ىيمنت العبودية ثقة 

كحده النافع كالضار كبأف منطلقو إلى الحياة منو كأف مرده بعد الحياة إليو ال يمكن أف يهوف 
لطاغية كال لباغو ق ن ذلك ألف عبوديتو إنما ىي هلل سبحانو كحدهن ال يمكن أف يمارس طغيانان كال 

فهو يتطامن كينزؿ عن مستول الطغاة بغيان في جنبات األرض ألف عبوديتو هلل تالده عن ذلك 
كالبغاة كالظالمين إلى مستول اإلنسانية إف كانت لديو قوة تدفعو إلى ذلك العلون كىو يتسامى من 
كىدة الذؿ كالضعة إلى مستول اإلنسانية الباسقة إف كاف قد ابتلي بضعف في كيانو أك فقر في 

تألهين إلى مستول اإلنسانية كترفع النازلين امتبلكو. كىكذا فلف العبودية هلل عز كجل تنزؿ بالم
كالواقعين في كىدة الذؿ إلى مستول ىذه اإلنسانية ذاتها. ىذا ما تفعلو العبودية إذا ترسخت 

جذكرىا في قلب اإلنساف كإذا ىيمنت على كيانو كما قلت لكم كجدانان أيها اإلخوة. ىذا اإلنساف 
ن أف يالب  عبدان لشهواتو كأىوائون يتحرر منهان ال الذم اصطبغ كيانو بذؿ العبودية هلل ال يمك

يمكن أف يالب  عبدان لنفسو األمارة بالسوءن ال يمكن أف تقوده إلى مهاكم الذؿن ال يمكن 
لؤلطماع أف تنزؿ بو عن مستول اإلنسانية الكريمة إلى مستول الذؿ كالمهانة استجابة لطمعون 

نت مشاعر العبودية هلل عز كجل على كيانو ال يمكن استجابة لرغباتون ال يمكن لئلنساف الذم ىيم
أف ينقاد لمعالية حرمها اهلل سبحانو كتعالى عليون يتالارعاف كل من عقلو كرعوناتو كلكن حريتو 
تجعلو يتغلب على رعوناتو لماللحة عقلون كالحر ىو من يستجيب دائمان لنداء العقل كيتسامى 

قيقة أيها اإلخوة كالواقع خير شاىد على ذلك. ككم فوؽ نداء الشهوات كاألىواء دائمان. ىذه ح
في القر ف من شواىد عجيبة كبليغة يضعنا بياف اهلل عز كجل أمامها لنعلم أف أكؿ ثمرة من ثمار 
العبودية هلل عز كجل ىي الحريةن ىي الكرامة التي تأبى على صاحبها أف يهوف للطغاة كأف يهوف 

ا المشهدن مشهد سحرة فرعوف عندما كانوا تائهين عن الحعن للظالمين أيان كانوا. انظركا إلى ىذ
عندما كانوا تائهين عن ىوياتهم عبيدان هلل عز كجلن كانوا يعيشوف أذالء مهينين تحت سلطاف 

فرعوفن كلما استدعاىم فرعوف لمباراة بينهم كبين معجزات سيدنا موسى على نبينا كعليو الالبلة 
 [.ْْقائلينهلل )ًبًعز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى( ]الشعراءهلل كالسبلـ بدؤكا أعمالهم السحرية 
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تأملوا المهانةن ىم الذين يمارسوىا كمع ذلك يقوؿ أحدىم )بًًعز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى(. لكن 
السحر الوىمي الخادع ماذا كانت العاقبة؟ بعد أف تبينوا شخالية موسى كبعد أف تبينوا الفرؽ بين 

كبين المعجزة الربانية الهابطة من السماء كبعد أف عرفوا صدؽ سيدنا موسى تنبهوا إلى ىوياتهم 
كعرفوا أنفسهم كتبينوا أنهم عبيده هلل كليسوا عبيدان لفرعوف. انظركا إلى الوضع الجديد الذم  ؿ 

 إليو ىؤالء السحرة

 [َٕ)فىأيٍلًقيى الس حىرىةي سيج دان( ]طوهلل 

 بعد أف تبينوا الحقيقة 

 [.َٕ)فىأيٍلًقيى الس حىرىةي سيج دان قىاليوا  مىن ا ًبرىبٍّ ىىاريكفى كىميوسىى( ]طوهلل 

( أم فرعوفهلل  )قىاؿى

يقىطٍّعىن  أىٍيًديىكي  ًبيريكيمي ال ًذم عىل مىكيمي السٍٍّحرى فىؤلى ٍم كىأىٍرجيلىكيم مٍٍّن )قىاؿى  مىنتيٍم لىوي قػىٍبلى أىٍف  ذىفى لىكيٍم ًإن وي لىكى
ابان كىأىبٍػقىى * قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرى  يصىلٍّبػىن كيٍم ًفي جيذيكًع الن ٍخًل كىلىتػىٍعلىمين  أىيػُّنىا أىشىدُّ عىذى ؼو كىألى ؾى عىلىى مىا ًخبلى

ًذهً  ا تػىٍقًضي ىى يػٍّنىاًت كىال ًذم فىطىرىنىا فىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو ًإن مى نٍػيىا * ًإن ا  مىن ا ًبرىبػٍّنىا  جىاءنىا ًمنى اٍلبػى اٍلحىيىاةى الدُّ
ره كىأىبٍػقىى( ]طوهلل  يػٍ ٍغًفرى لىنىا خىطىايىانىا كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السٍٍّحًر كىالل وي خى  [.ّٕ-ُٕلًيػى

تأملوا في موقف ىؤالء السحرة قبل أف يكتشفوا ىوياتهم عبيدان مملوكين هلل الواحد األحد ككيف  
وا يقولوف )بًًعز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى( ثم إالـ  ؿ أمرىم ككيف تفجرت الحرية من كياناتهم كان

ككيف تفجرت الكرامة من مشاعرىم عندما عرفوا أنفسهم مملوكين هلل ال لهذا الوغدن عندما 
م الوعيد ق  )فىاٍقًض مىا أىنتى عرفوا أنفسهم عبيدان لمن خلقهمن لم يؤثر فيهم التهديدن لم يؤثر فيه

ٍغًفرى لىنىا خىطىايىانىا كىمىا أىٍكرىٍىتػى  نٍػيىا * ًإن ا  مىن ا ًبرىبػٍّنىا لًيػى ًذًه اٍلحىيىاةى الدُّ ا تػىٍقًضي ىى نىا عىلىٍيًو ًمنى السٍٍّحًر قىاضو ًإن مى
ره كىأىبٍػقىى(. يػٍ  كىالل وي خى

ف اإللهي من خبللها ما تفعلو عبودية اإلنساف هلل عز ىذا مشهد من المشاىد الكثيرة التي يبرز البيا
كجلن ىذا مشهد من المشاىد الكثيرة التي يخاطب البياف اإللهي من خبللها عباده قائبلن إذا 
أردتم أف تبحثوا عن الحرية فابحثوا عنها في معين عبوديتكم لين ابحثوا عنها في كنز ىذه 

م ىوياتكم كأدركتم مملوكيتكم لواحد ال لغيرهن عندئذو العبوديةن لن تعثركا عليها إال إذا عرفت
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تعلموف أنو ىو النافع كىو الضار كىو المعطي كىو المانع كىو المحيي كىو المميتن لماذا أىوف 
 كلماذا أيذىؿُّ لمن ىو عبد مثلي.

من يريدكف أف  –كيا للعجب  –أيها اإلخوةهلل في الناس من يهتفوف اليـو بالحريةن كفي الناس 
يفوا أصبلن إلى شريعة اهلل عز كجل بعنواف الحرية ككأف ىؤالء الناس ال يعلموف أف الفرع ال يض

ييستولىد إال من أصلون كأصل الحرية الحقيقية إنما يكمن في عبودية اإلنساف هلل سبحانو كتعالىن 
لك ناصية فمن عرؼ نفسو عبدان هلل كأيقن ذلك كىيمنت ىذه العبودية كجدانان على كيانو كقلبو امت

الحرية بكل معنى الكلمة في كل ما يتعلع في شؤكنو كأحوالو. دعوني أضع أمامكم ىذا المشهد 
ااخرهلل كاحد من العلماء الربانيين الذين كانوا في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائل القرف العشرينن 

ي يـو من األياـ اشترؾ بالحرب العالمية األكلى كسيع أسيران إلى معسكرات القياصرة الركسن ف
دخل ضاب  إلى معسكر ىؤالء األسرل كأخذ يجوب فيما بينهمن كاف كلما مر بفئة قاموا احترامان 
لون لما كصل إلى ىذا العالم الرباني الجليل الذم كاف ييلقب ببديع الزماف لم يتحرؾ كلم يقم لون 

لذم ييقاؿ لو نيقوالن قاؿهلل التفت إليو قائبلنهلل لعلك ال تعرفنين قاؿهلل بل أنا أعرفكن أنت ذاؾ ا
فأنت تستهين إذان ركسيان قاؿهلل ال أنا ال أستهين كلكن اإللو الذم أنا عبده يمنعني أف أىوف لغيرهن 
حكمت عليو المحكمة الميدانية بالقتلن كلما جيء بو لتنفيذ الحكم نظر إليو مليان ثم دنا إليو 

 عزؾ إلى ىذا الحد.كربت على كتفو قائبلنهلل إنني معجب كل اإلعجاب بدين أ

عباد اهلل كم ىي جليلة نعمة اهلل علينان كم ىي جليلة نعمة كنز العبودية هللن كم ىي جليلة نعمة 
مملوكيتنا هلل عز كجلن عبوديتنا هلل ىي عنواف حريتنا بالنسبة لغير اهلل عز كجلن من ىذا الذم 

 سبحانو كتعالىن فليعلم ىذا يستطيع أف يذلك كأنت كاقف بباب اهلل عز كجل معتز بعبوديتك هلل
الذم يبحث ثم يبحث ثم يبحث في طوايا الشريعة اإلنسانية عن كلمة الحرية فليعلم أنها مطوية 
في كنز العبودية هلل سبحانو كتعالىن فبل يطيلن البحث في ذلك. كنحن عندما نعالج قضايانا على 

 عز كجلن ذلك ىو كنزنا كذلك ىو سلم اختبلفها إنما ننطلع في معالجتها من يقيننا بعبوديتنا هلل
الرقي في حياتينا األكلى كالثانية علم ذلك من علم كجهلو من جهلن أما أكلئك الذين تاىوا عن 
عبوديتهم هلل فانظر إليهم تجد أف كل كاحد منهم عبده للدرىمن عبده للدينارن عبده لبنائو الذم 

هن أليس كذلكن صدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )تعس عبد يشيدهن عبده لسيارتون عبده ألىوائون عبده لمركز 
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الدرىمن تعس عبد الدينارن تعس عبد الخميالةن تعس كانتكس كإذا شيك فبل انتقش( أقوؿ قولي 
 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

  

 

 

 

 

 

 هٍٛي هللا ٠ٛط١ٕب ثبٌزٛعٗ اٌٝ اٌَّغل األلظٝ ٚاٌظالح ف١ٗ

 

 

يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم ك
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

متد إليها الفت  اإلسبلمي تالب  إف مما أجمع عليو علماء المسلمين أف أم بقعة من بقاع األرض ا
بذلك دار إسبلـن كما أجمع علماء المسلمين أف البقعة التي اتالفت بهذه الالفة ال تنحسر عنها 
ىذه الالفة إلى يـو القيامةن أم تظل دار إسبلـ مهما امتد إليها العدكاف كمهما تطاكؿ عليها أمد 

في الحديث الالحي  قائبلنهلل  rطفى أعلن المال –كلهذا السبب  –البغي كاالحتبلؿن كمن ىنا 
)الجهاد ماضو في  كفي أمتي إلى يـو القيامة( أم الجهاد القتالين لماذا؟ ألف البقاع التي شاء اهلل 
عز كجل أف تفت  فتحان إسبلميان دخلت تحت اسم دار اإلسبلـن كالبد أف ىنالك من يحاكؿ أف 
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ي ىذه الحالة من حراسة ىذه البقاع يطغى كأف يبغي كأف يحتل دكر اإلسبلـ ىذهن كالبد ف
اإلسبلميةن كالبد عندئذو من مجاىدة كل من يريد أف يطغى أك أف يبغي عليها. كالسؤاؿ الذم 

ينبغي أف يقفز إلى أذىاننا جميعان يا عباد اهلل ىل يتسبب عن احتبلؿ فئة ما لبقعة من بقاع اإلسبلـ 
جهات ىذه البقعة؟ كبعبارة أكض  نقوؿهلل أف يينسىخ بسبب ذلك حكم شرعي يتعلع بجهة ما من 

 rأف بغيان ما اعتدل على مثول رسوؿ اهلل  –إف افترضنا  –أئن احتلت القدس كاحتل مسجدىا أك 
فاحتلو كاعتدل على بيت اهلل الحراـ فاحتلو أفيكوف ىذا االحتبلؿ موجبان لتغيير حكم ثابت 

حكم أعلنو بياف اهلل في قر نو أك أعلنو  مستقر في شريعة اهلل عز كجل؟ أفيكوف ذلك موجبان لنسخ
في تبيانو النبوم؟ لقد احتلت القدس كاحتل المسجد األقالى كنفرض أف بقاعان أخرل  rمحمد 

من زيارة المسجد األقالى كالالبلة  rقد تيحتىل أفيكوف ذلك مبرران لنسخ ما ندبنا إليو رسوؿ اهلل 
نسخ ما ندبنا إليو من زيارة مسجده كالالبلة فيو مبرران ل rفيو أـ أيكوف احتبلؿ مثول رسوؿ اهلل 

كبياف األجر العظيم الذم ينالو الماللي فيو؟ أفلف احتل بيت اهلل الحراـ أيكوف ذلك مبرران لنسخ 
 فريضة الحج التي نه عليها بياف اهلل القائلهلل 

 [.ٕٗ ؿ عمرافهلل )كىلًٌلًو عىلىى الن اًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن( ]

أفيكوف ذلك نسخان للتوجو إلى بيت اهلل الحراـ للالبلة فيو كقد ندبنا عليو الالبلة كالسبلـ إلى 
عندما تحدث عن الالبلة في مسجده كفي المسجد  rذلك؟ كالغريب أيها اإلخوة أف المالطفى 

ما تحدث عن الحراـ لم يزد على أف ندبنا إلى ذلك مبينان فضيلة الالبلة في كل منهما كلكن ل
المسجد األقالى كج وى إلينا األمر للالبلة فيو فقاؿ فيما ركاه ابن ماجو كالبيهقي بسند جيد 

فاللوا فيو فلف صبلة فيو تعدؿ ألف صبلة( كمرة  –أم المسجد األقالى  –صحي  قاؿهلل )إيتوه 
هلل في أخرل أعود فأقوؿهلل أفي المسلمين من يجرؤ أف يقوؿ لنا أف ننسخ ما قد نه عليو بياف ا

في أحاديثو الالحيحةن لنا أف ننسخ ذلك بسبب  rمحكم تبيانو كما قد ندبنا إليو رسوؿ اهلل 
االحتبلؿ الذم قد تم كىيمن على المسجد األقالى كما حولو لماذا؟ قالواهلل ألف غشياف ىذا 

المكاف من المسلمين كالالبلة في المسجد األقالى اعتراؼ بأحقية ىذا االحتبلؿ كاعتراؼ بأف 
ؤالء المحتلين أف يطمئنوا أف عملهم مبركر كموافع عليو. أفي العقبلء من يتالور ذلك؟! إذان له

متحدثان عن المسجد األقالىهلل )إيتوه فاللوا فيو( كقد كاف المسجد  rلماذا قاؿ رسوؿ اهلل 
األقالى  نذاؾ يرزح تحت احتبلؿ اإلمبراطورية الركمانية كما تعلموف. كلقد توجو كثير من 
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وؿ اهلل في عهد أبي بكر كفي عهد عمر قبل الفت ن توجهوا إلى المسجد األقالى أصحاب رس
الذم كاف يعاني من االحتبلؿ الركماني فاللوا فيون كلم نسمع فيهم من يقوؿ إف ىذا اعتراؼ 

يتوجو مع ثلة كثيرة من أصحابو إلى مكة كىي دار كفرن ككل  rباالحتبلؿن كلقد رأينا رسوؿ اهلل 
محارًبين كمحارىبينن ىم الذين حاربوا رسوؿ اهلل يـو أحدن ىم الذين حاربوا رسوؿ من فيها كانوا 

إلى  rيـو الخندؽن كيـو الذين حاربوا رسوؿ اهلل يـو بدر كمع ذلك فقد توجو رسوؿ اهلل  rاهلل 
م مكة ليعلن ألىلها المحارًبين كالمحارىبين أنو جاء ليعتمرن أنو جاء ليطوؼ بالبيت  منان مؤمنان كل
يخطر منو على باؿ أف ذلك سيكوف اعترافان بمحاربة المشركين لو كإعبلنان للالل  بينو كبينهمن 
معاذ اهللن سار األمر على ىذا المنواؿ قركنان متطاكلة من الزمن حتى جاء عهد االحتبلؿ الالليبي 

ما أكثر لبيت المقدس كما حولو كتطاكؿ ذلك االحتبلؿ كامتد أجلو إلى ما يقارب ثبلثة قركف ك 
الناس كالعلماء كالالالحين الذين توجهوا أثناء ىذه المحنة كفي ظل ذلك االحتبلؿ توجهوا إلى 
زيارة المسجد األقالى منفذين أمر رسوؿ اهلل القائلهلل )إيتوه فاللوا فيو فلف صبلة فيو تعدؿ ألف 

ال أقوؿ  –ال صبلة في غيره(. أيها اإلخوة لم نسمع بهذه الفتول العجيبة التي طرقت أسماعنا إ
إال في ىذه السنواتن أما ما قبل ذلك فكل العلماءن كل األئمةن كل  –في ىذا العالر 

ن كاألمر الذم نطع بو رسوؿ اهلل أمر مطلعن كالمطلع rالمجتهدين انقادكا لتطبيع أمر رسوؿ اهلل 
الك يجرم على إطبلقو ما لم يكن ىنالك قيد على مستول المطلع ذاتون كنحن ال نعلم أف ىن

قيدان قػييٍّدى بو كبلـ رسوؿ اهلل القائلهلل )إيتوه فاللوا فيو( من كبلمو أك من إجماع أصحابو أك من بياف 
اهلل سبحانو كتعالى. لقد كانوا إباف االحتبلؿ الالليبي يزكركف المسجد األقالى كلكنهم لم يكونوا 

م كانوا يعلموف يتالوركف أف زيارتهم لهم اعتراؼ لهؤالء الالليبيين بأف عملهم حع كلكنه
كيتالوركف أف زيارتهم للمسجد األقالى تحدٍّ لوجودىم كمواصلة كتجديد لعهد اهلل عز كجل الذم 
أبرموه في حع أنفسهم أف يالدكا ذلك العدكاف. فيا عجبان من أين انبثقت ىذه الفتول الغريبة 

ضل اهلل علي ن العجيبة كأنا أيها اإلخوة كنت كال أزاؿ ممن يحتاط في أمور دينهم كىذا من ف
نبشت كبحثت كاتهمت علمين اتهمت إدراكي كلكن لم أجد في األئمة السالفين من قاؿ ىذان 

لم أجد في أصحاب رسوؿ اهلل من انقطع عن زيارة بيت المقدس أثناء احتبلؿ الركماف لون لم أجد 
ف ىذه الفتول ىذا نهائيان. ثم إني أنظر فأجد العجب الذم ال تفسير لون أنظر إلى الذين يركجو 

كيتبنونهان أتأمل فيهم كإذا ىم يغدكف كيركحوف مع القول التي احتلت فلسطين كالمسجد 
األقالىن مجالسهم على موائد مستديرة معركفة كموثقة كمالورة ثم إنهم بعد ىذا يقولوف ما ينبغي 
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الغريب  أف نزكر المسجد األقالى ألف ذلك اعتراؼ بأحقية االحتبلؿ. كيف نوفع بين ىذا اإلخاء
العجيب الذم ال عهد لنا بو بينهم كبين قول إسرائيل كبين ىذه الفتول الغريبة كالعجيبة؟ أسمعتم 
قالة ذاؾ الذم اخترؽ شرع اهلل كاتجو إلى ارتكاب الفاحشة كلكنو أصر على أف ال يباشرىا إال 

لوف فما بحائل كي ال ينتقض كضوؤهن أيمكن أف نتالور ىذا أيها اإلخوة؟ لكن كأني بكم تسأ
الحكمة من ىذا األمر؟ الحكمة لم تعد خفيةن العالم الذم من حولنا قد تضافر كاجتمعت كلمتو 
تحت لواء القول الالهيونية العالمية كتحت لواء إسرائيل التي تعيش إلى جانبنان اجتمعت كلمتهم 

سبلـ على اجتثاث كل ما اسمو مقاكمة كتخويف ألـ ىذا العدك الذم جاء يعلن حربو على اإل
أف تتمركز العداكة كأف  –كىذا شرؼ كبير لنا  –كالمسلمين جميعانن ىذه ىي القالة. كقد شاء اهلل 

يتمركز الحرب من ىذه القول المتضافرة على ىذه األرض المباركةن على ىذه األرض المقدسة 
؟ أقولها كعلى شرفهم اهلل بالمقاـ فيهان لكن ما المستقبل؟ ككيف ينبغي أف نتحاشى ىذا العدكاف

 بكلمات موجزة مختالرة نابعة من بياف اهلل القائلهلل 

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـهلل   [.ِٖ)ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

يدهلل أرجوا أف أسمعتم؟ أيها اإلخوة الذين يركنني كيسمعوننين أيها اإلخوة الذين يسمعونني من بع
 نتدبر ىذا البياف اإللهي الهاب  إلينا من المؤل األعلى 

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى(  )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

تعالوا أيها تعالوا نعاىد اهلل في ظل ىذا الكبلـ قادةن كشعبان كجيشان كأمنان على اختبلؼ الفئاتن 
تعالوا نعاىد اهلل عز كجل على أف نرسخ إيماننا بموالنان  –كأنا أكؿ من يعاىد اهلل ااف  –اإلخوة 

ىل لنا مولى غيره؟ معاذ اهللن تعالوا نرسخ عهدنا مع اهلل على أف نتحاشى الظلمن كالظلم نوعاف 
لم أنفسنان نتوب إلى اهلل من أخطرىما ظلم اإلنساف لنفسون تعالوا نعاىد اهلل عز كجل على أال نظ

سائر األدرافن من سائر المعاصي كبارىا كصغارىان فلف زلت بنا القدـ نعود فنتوب إلى اهلل كاهلل 
يقبل التوبةن تعالوا نعاىد اهلل على التوبةن نعاىد اهلل على أال نظلم أنفسنا بالمعاصي كبالعكوؼ 

على أال يظلم بعضنا بعضانن إف اهلل عز كجل على ما يغضب اهللن ثم تعالوا نعاىد اهلل عز كجل 
يكره الظلمن يبغض الظلم كأىلون تعالوا نعاىد اهلل على أف نكوف حراسان للعدالةن على أف نتسامى 
عن الظلمن أقولها لنفسي كأدعو إلى ىذا العهد مع اهلل قادتنان كأسأؿ اهلل لهم التوفيع كالسير على 

لو التوفيع كأف يجعلو من حراس مبادئو كقيمون شعبنا على صراطون جيشنان كأسأؿ اهلل عز كجل 
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اختبلؼ فئاتو كاختبلؼ مستوياتون أدعو نفسي كأدعو ىؤالء اإلخوة جميعان الذين تحتضنهم ىذه 
األرض المباركةن الذين شرفهم اهلل بالمقاـ فوؽ ىذه األرضن كإنو لشرؼ كبير نلناه جميعان أف 

 كتابو المبين  نكوف مالداؽ ىذه ااية الكريمة في

( إذان )أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني( نعم )كىىيم مٍُّهتىديكفى(. انػىهيم ًبظيٍلمو  )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

ٍلًفًو(ن إف صدقنا  ٍيًو كىالى ًمٍن خى كاهلل الذم ال إلو إال ىو إنو لكبلـ حع  )الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍيًن يىدى
فعاىدنا اهلل عز كجل على ىذا فلسوؼ تظلنا سحابة رحمانية من األمن ااتي من قبل اهلل سبحانو 

داكة العالم أجمع أف تناؿ من األرض كتعالىن كلن يستطيع عدك أف يتغشانا بسوءن كلن تستطيع ع
 مناالنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم. rالمباركة مناالن كأف تناؿ من أمة المالطفى 
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 اإلفالص ٘ٛ اٌنٞ ٕٔشلٖ ا١ٌَٛ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبل

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف اهلل ال ينظر إلى صور الطاعات كالعبادات كاألعماؿ الالالحة إذ تتجلى في مظاىر عباده 
نو كتعالى إلى جذكر ىذه األعماؿ كالطاعاتن ينظر إلى جذكرىا المؤمنين كإنما ينظر البارم سبحا

المستكنة في طوايا القلوب كالتي تمثل القالود التي دفعت أصحاب تلك األعماؿ إلى تنفيذ ما 
فعلوان ىذا ما ينظر إليو ربنا سبحانو كتعالىن فلف علم أف القالد المستكن في طوايا قلب ىذا 

اعات كعلى األعماؿ الالالحة إنما يتمثل في استنزاؿ رضا اهلل اإلنساف العامل المقبل على الط
سبحانو كتعالى من عليائو صافيان عن الشوائبن نقيان عن األدرافن خاليان عن األىداؼ كالرغائب 
األخرلن حقع اهلل لو ثمرات أعمالو في الدنيا كأجزؿ لو األجر على ذلك في العقبى يـو يقـو 

ف علم اهلل عز كجل أف بواعثو كقالوده المستكنة في طوايا قلبو إنما الناس لرب العالمينن كأما إ
تتمثل برغائب دنيويةن بماؿ يريد أف يقتنالون بمناصب يريد أف يمتطي السُّل مى إليهان بأىداؼ 
 سياسية يريد أف ينالها فلف اهلل عز كجل يمحو أعمالها كلها كيجعلو مالداؽ قولو سبحانوهلل

بىاء م نثيوران( ]الفرقافهلل )كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا  عىٍلنىاهي ىى  [.ِّعىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

كىذا الذم أقولو لكم  ىو الذم يعبر عنو البياف اإللهي في كثير من  م كتابو المبين باإلخبلصن 
 من مثل قولوهلل

 [.ٓنةهلل )كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍعبيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى حينػىفىاء( ]البي

 كاايات التي تقرف الدين سلوكان باإلخبلص قالدان  يات كثيرةه في كتاب اهلل عز كجلهلل

اًفريكفى( ]غافرهلل   [.ُْ)فىاٍدعيوا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
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لقلوب كدعوني يا عباد اهلل أضعكم أماـ طائفة من األمثلة تفرؽ بين اإلخبلص المستكن في طوايا ا
كالذم يطلع عليو موالنا كخالقنا عز كجل ذاؾ الذم يعلم السر كأخفىن تعالوا نستعرض طائفة من 
األمثلة تبين لنا الفرؽ بين ىاتين الحالتينن رجل مدين كقد حاف كقت السدادن نظر فوجد الدائن 

فل يالليها يقبل إليو من بعيدن ترؾ محلو كىيرًعى إلى أقرب مسجد كراح يمارس سلسلة من النوا
ابتغاء أف يتخله من الدائن الذم حاف كقت سدادهن كالرجل مليء يستطيع أف يوفي حقون ىذه 
عبادةن أفينظر موالنا كخالقنا إلى مظهرىا أـ ينظر إلى الجذكر المستكنة في طوايا نفس الماللي؟ 

الخالع  ينظر إلى الجذكرن كلذلك فلف ىذا العمل عبادة في الظاىر لكنو ليس كذلك في ميزاف
أذف للظهرن ترؾ عملو كاعتبر أنو متجو  –يشتغل في معمل  –سبحانو كتعالى. عامل في معمل 

أقبل إلى الميضئة فأطاؿ الوضوء ما طاب لو أف   –كذلك حع بل كاجب  –إلى أداء صبلة الظهر 
يقرأ ما يطيل ثم أقبل إلى الالبلة فأطالها ركعات كركعاتن كلما انتهى انتحى مكانان ظليبلن كراح 

يشاء من األكرادن كربما يقرأ بعضان من القر فن ىذا العمل في الظاىر عباده لكن أفينظر اهلل عز 
كجل إلى صورتها أـ ينظر إلى القالد المستكن في أعماؿ فاعلها؟ موالنا يعلم السر كأخفىن ينظر 

كف األكفىن كلعلو إلى القالد المستكن من ثم فلف ىذا اإلنساف ال ييجزل ال الجزاء األكفى كال د
 ممن يالدؽ عليو قوؿ اهلل عز كجلهلل

بىاء م نثيوران( ]الفرقافهلل  عىٍلنىاهي ىى  [.ِّ)كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

رجل من ىؤالء الناس الذين تعلقت الهواية السياسية بأنفسهمن يريد أف يسلك أم سبيل للوصوؿ 
ف الناس من حولو يتأثركف بالعاطفة الدينية كأف جلهم ملتزموف إلى أىدافو السياسيةن نظر فوجد أ

ييؤخذكف بحديث الدين كالدعوة إلى الدين كالحديث عن مشاريع تطبيع القيم كالمبادئ 
اإلسبلميةن يتخذ من عواطف ىؤالء الناس أقالر طريع إلى ما يبتغي كيتخذ من حديثو معهم 

دافو السياسيةن ىذا اإلنساف الشك أنو في مظهره ككعوده لهم سلمان ليالل إلى ما يبتغيو من أى
داعو إلى اهلل يتحدث عن أكامر اهلل كيحذر عن نواىيو كيظهر الغيرة على حرمات اهلل كلكن أفينظر 
اهلل عز كجل إلى كلماتو كإلى صورتو كأعمالو؟ ال بل ينظر إلى القالد المستكن في طوايا قلبو. 

ة؟ أحسب أننا جميعان نعلم الفرؽ بين الالورتينن اإلخبلص هلل أأزيدكم على ىذه األمثلة أيها اإلخو 
سبحانو كتعالى ىو الركح الذم إف كجد سرت في األعماؿ الالالحة كالعبادات كالمبرات كلهان 
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كرحم اهلل ابن عطاء اهلل السكندرم القائلهلل األعماؿ صور قائمة كأركاحها كجود سر اإلخبلص 
 فيها.

إلى أف نطهر قلوبنا من الشوائب كاألدراف كاألىداؼ المنافية كلعلكم تسألوفهلل فما السبيل 
لئلخبلص؟ ما السبيل إلى أننا إف أقبلنا إلى اهلل عز كجل ال نخل  قالدنا إليو بفائدة دنيويةن برغبة 
من رغائب النفسن بشهوة من شهوات أىوائها؟ السبيل إلى ذلك يا عباد اهلل أف نوقظ مشاعر 

لها باختالار أكالنهلل إذا ىيمنت محبة اهلل عز كجل على قلب المؤمن محبتنا هلل عز كجلن كأقو 
طردت ىذه المحبة من قلبو كل ما سول اهللن طردت من قلبو الدنيان طردت من قلبو الماؿ 

كالدرىم كالدينارن طردت من قلبو أىدافو السياسية التي يبتغي إليها كأصر على أف يجعل السياسة 
ل من الدين خادمان للسياسة. كلكن كأني بكم تسألوف فكيف السبيل خادمان لدين اهلل ال أف يجع

كىذا ما أدعو إليو  –إلى أف نوقظ محبتنا هلل عز كجل بين الجوان ؟ أقوؿ أيها اإلخوة باختالار 
سبيل ذلك أف نرب  دائمان النعم التي تفد إلينا  –نفسين كىذا ما أعالج بو نفسي األمارة بالسوء 

أنتم تعلموف أنو ما من لحظة في حياة اإلنساف إال كىو يستقبل نعمة كفدت إليو من اهلل بالمنعمن ك 
من رب العالمينن كلكم يعلم أنو في كل لحظة من لحظات أعمارنا نستقبل رسائل الحب من اهلل 
عز كجل ممثلة في ىذه النعمن الماليبة أننا إذ نستقبل ىذه النعم نجعل منها حجابان دكف رؤية 

النعمة كننسى المنعمن ال نذكرهن سبيلنا إلى إيقاظ جذكة المحبة هلل بين جوانحنا أف المنعمن نذكر 
نرب  نعم البارم سبحانو كتعالى بذاتو العليةن دعوني أضعكم أماـ صورةن كأرجو أف تكوف ىذه 
الالورة نموذجان نطبقون جاء كقت المساء كجاءت ساعة االمتداد على الفراش ألرقد كتمددت 

أستقبل نعمة الرقادن ينبغي أف أتذكر ىذه النعمة من أين تأتين من الذم يرسلها إلي على الفراش 
لتهدأ أعالابي بعد تعب كبعد شدة؟ ىو اهللن أرب  ىذه النعمة بالمنعمن كأقوؿ بين يدم رقادم ما  
كاف يقوؿ رسوؿ اهلل كال أطيل. كاستيقظت كعادت الراحة كعاد النشاط إلى الجسمن من الذم 

ا أخي؟ من الذم أعادني إلى ىذه الحياة التي كنت أتمتع بها؟ ىو اهللن تذكر ذلكن قلهلل أيقظني ي
 الحمد هلل الذم أحياني بعد ما أماتني كإليو النشور.

ن من الذم يطهرؾ ال منها بل من عقابيلها  دخلت الحماـن اذكر من الذم ينجيك من ىذه السمـو
من الحماـ ككقفت أماـ الميضأةن نظرت إلى أيضانن من؟ ىو اهلل عز كجل أليس كذلك. خرجت 

ىذه المادة العجيبة التي تسمى الماءن لو كاف لها لوفن لو كانت لها رائحة لما استطاعت أف تنفذ 
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مهمتها كخدمتها لكن كلكن انظر إلى حقيقتها كإلى الالفات التي أقامها اهلل فيها لكي تكوف أداة 
 كأربعين ساعة ستتألم كلسوؼ تتقزز من نفسك.لتطهيرؾن لو حرمت من ىذا الماء ثمانيان 

جلست على مائدة الطعاـن انظر إلى ىذا الطعاـ ألوانان من أين انبعثت ىذه األلوافن من السماء 
التي أمطرت كمن األرض التي أنبتت كمن األنعاـ ضركعان كألبانان كلحومانن ىل ىنالك مهما تفنن 

ىذه األطعمة ككضعت بين يديكن من الذم سخر الناس في األطعمة مالدر  خر؟ من أين جاءت 
لك سماءه التي أمطرت كأرضو التي أنبتتن من الذم سخر لك األنعاـ لحومان كألبانان؟ إنو اهللن 

 اذكرن كلما جاءتك نعمة اربطها بالمنعم.

 كقفت أماـ المر ة كتأملت في العافية التي يكرمك اهلل عز كجل بها اربطها بالمنعم.

كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف لم تمسخ إنسانية اإلنساف إلى شيء  خر كعاش يرب   أيها اإلخوةهلل
النعم بالمنعم لسوؼ يعشع اهلل سبحانو كتعالى. فلذا تفجرت مشاعر حبك هلل بين جوانحك بهذه 

الطريقة التي ىي أبس  كأيسر طريقة لذكر اهلل سبحانو كتعالى فلف قلبك يالب  ملكان لموالؾ 
حبة اهلل تهيمن على قلبكن من ىذا الذم يستطيع أف يتسرب إلى قلبك ليشاركك كخالقك كإف م

في محبة اهلل؟ ال الدنيا تستطيع ذلك كال أىدافك السياسية تستطيع سبيبلن إلى ذلك نهائيانن ىذه 
ىي الحقيقة كىذا ىو الدكاء يا عباد اهلل. مشكبلتنا كلها تحلن مالائبنا كلها تزكؿن يعود فيجتمع 

نعم تزكؿ الخالومات بهذا الدكاء الذم أقولو لكمن بهذا الدكاء الذم أحدثكم عنون لكن  الشملن
يا أيها اإلخوة إف ماليبة المالائب أننا نتعامل مع الشرائع الشكلية التي خاطبنا اهلل عز كجل بها 
يو كلكننا ال نتعامل مع الجذكرن ال نتعامل مع القالودن ال نراقب أنفسنان أفنقالد فيما نسلك إل
مرضاة اهلل؟ أفنهدؼ في أعمالنا المختلفة المتنوعة استنزاؿ رضا اهلل سبحانو كتعالى؟ تلك ىي 
الماليبة. كأحسب أف كثيران من المسلمين اليـو يتعاملوف مع اهلل عز كجل من خبلؿ شعارات 

اإلسبلـن يتعاملوف مع اهلل عز كجل من خبلؿ التقاليد التي تسمى عباداتن ىي ليست عبادات 
إف كانت في أصلها عبادات لها جذكر في القلبن نعمن كمن ىنا رأينا من يغير كيبدؿ في شرع ك 

اهلل عز كجلن من ىنا رأينا من يجعل من عملية الفتول أداة خادمان ذليبلن للمالال  السياسيةن 
لؤللواف السياسية المتقلبة. أال تركف. من ىنا ننظر فنجد ىنالك من يتبلعب بشرع اهلل كما 

 بلعب ىؤالء الرياضيوف بالكرة كيتقاذفونها فيما بينهمن لست مبالغان.يت
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بالضب  كفي شهر  ب بالضب  أحد الدعاة الكبار قاـ يتكلم في مؤتمر  ََِٔباألمس في عاـ 
كفي مناسبة قاـ فقاؿهلل إف على حكاـ المسلمين كملوكهم في أقطار األرض كلها أف يطهركا 

ليهودن كاليـو أسمعو كأمثالو يقوؿهلل إف إسرائيل أصبحت حقيقة فلسطين من بحرىا إلى نهرىا من ا
 كاقعة كمن ثم فلف علينا أف نعالج ىذه المشكلة على ضوء كونها أمران كاقعان.

أنظر فأجد من يفتي باألمس بحرمة الربا بأشكالو التي حرمها اهلل عز كجل كأسمعو كأمثالو اليـو 
. ما الماليبة أيها كإذا بهم يقولوفهلل بل إف الحرمة زالت كأص ب  المحـر باألمس مباحان اليـو

األخوة؟ ماليبة ىذا الذم أقولو لكم. لو أف اإلخبلص كجد السترحنا جميعانن كلن يوجد اإلخبلص 
إال إذا ىيمنت محبة اهلل على قلوبنان لو ىيمنت ىذه المحبة على قلوبنا لرأينا األسرة اإلنسانية 

 هلل عز كجلهللتحولت إلى مثاؿو عاؿو عاؿو لقوؿ ا

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 إذان لن نجد من يغمض عينيو عن قوؿ اهلل عز كجلهلل

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كى  ن مي خى ابان عىًظيمان( )كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىعىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهى أىعىد  لىوي عىذى
 [.ّٗ]النساءهلل 

لن نجد أيها اإلخوة من يغمض عينيو عن كبلـ رسوؿ اهلل القائلهلل )من خرج من أمتي على أمتي 
 يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني(.

ن كبلـ رسوؿ اهلل ىذا كىو ترل لو أف محبة اهلل عز كجل ىيمنت على قلوبنا أفنعمي أبالارنا ع
حديث صحي  ال إشكاؿ فيو؟ أفنعمي أبالارنا عن كبلـ اهلل ىذا كبدالن من أف ننغض الرأس لننفذ 

شرع اهلل عز كجل نرسل الماؿ كنرسل األسلحة كنجند المرتزقة كنقوؿ لهم اضربوا عن يمين 
 كشماؿ كدكف أم ضاب  كدكف أم نظر إلى شرع اهلل كميزانو.

عباد اهلل ىو الذم ننشده اليـو كأسأؿ اهلل عز كجل أال يميتنا إال كنعمة اإلخبلص اإلخبلص يا 
مهيمنة على قلوبنا حتى نجد من ىذا اإلخبلص شفيعان لنا إذا كقفنا بين يديون أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 ك٠ّمواؽ١زٕب فبكِخ ٌإلٍالَ ١ٌٌٚ اٌؼىٌ

 

 

 حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

بة في عالمنا العربي كاإلسبلمين بل تعاني ال أكاد أجد في كتاب اهلل عز كجل  يةن تعاني من الغر 
من العقوؽ بين من يسم وف إسبلميين أك معرفين باإلسبلـ من تلك ااية التي نقرؤىا في افتتاح 

 سورة الممتحنةن إنها قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء تػي  ٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كىفىريكا ًبمىا جىاءكيم )يىا أىيػُّهى
 [.ُمٍّنى اٍلحىعٍّ( ]الممتحنةهلل 

 إلى أف قاؿهلل

 [.ُ)كىمىن يػىٍفعىٍلوي ًمنكيٍم فػىقىٍد ضىل  سىوىاء الس ًبيًل( ]الممتحنةهلل 

نجد أف جيل  من ما أكثر ما تردد ىذه ااية على األسماع كما أكثر ما تتلوىا أفواهن كلكننا ننظر ف
يقوموف بمهمة الدعوة إلى اهلل عز كجل عن مضموف ىذه ااية معرضين كنجدىم ينبذكنها كراء 
ظهورىمن في حين أف أمريكا تقابلهم كتقبل إليهم قائلة أعطوني قلوبكم أمتعكم بلسبلمكمن 

وف إليهم كسرعاف ما يستجيبوفن سرعاف ما ينغضوف إليهم الرؤكس كيدلوف إليهم بالوالء كيقبل
 باالستجابةن يبلحقهم بياف اهلل سبحانو كتعالى بهذه ااية كبمؤكداتهان يقوؿ لهم اهلل عز كجلهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّم  ًت اٍلبػىٍغضىاء )يىا أىيػُّهى قىٍد بىدى
وىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اايىاًت ًإف كينتيٍم تػىٍعًقليوفى( ] ؿ عمرافهلل ًمٍن أىفػٍ 
ُُٖ.] 
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تردد ىذه ااية على األسماعن كما أكثر ما تقرؤىا األفواه في مناسبات شتى كلكننا ننظر إلى ىؤالء 
امة ما يسمى المجتمع اإلسبلمين ننظر إليهم اإلخوة الذين ينهضوف بواجب التعريف باإلسبلـ كإق

فنجدىم يعرضوف عن ىذا البياف المحذر الرباني كلعراض من كيًضعى أمامو طعاـ كطاؿ العهد بو 
 حتى تبـر بو كعافتو نفسو. ىذا ىو الواقع الذم نراه يا عباد اهلل. بياف اهلل سبحانو كتعالى يقوؿهلل 

 ٍم أىٍكلًيىاء()الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كي 

 يقوؿهلل )الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن(

كال يتم من كراء ذلك إال اإلعراض عن التنفيذن كبالمقابل تقبل أمريكا قائلةهلل عليكم أف تنبعثوا إلى 
تطبيع الفوضى الخبلقة كلسوؼ تجدكف كيف ينبعث اإلسبلـ الذم تبحثوف عنو في رحم ىذه 
الفوضى التي أدعوكم إليهان كننظر فنجد أف القـو يستجيبوفن كننظر فنجد أف القـو يالدقوفن 
كبيرن  تقوؿ لهم أمريكاهلل إف إسبلمكم سيزدىر أيما ازدىار من خبلؿ انبثاؽ شرؽ أكس  كبير و

كننظر فنجد أف القـو يتسابقوف إلى االستجابة لهذا الوعدن كنتأمل فنجد األفواه تتبارل في نفخ 
يةه في  نيراف ىذه الفوضى الخبلقة للقتلن المفجرة للدـن أليس ىذا مالداؽ ما أقوؿ يا عباد اهلل؟  
كتاب اهلل أقرؤىا كأتدبرىا كأنظر إلى العالم الذم أنا في داخلو كيترامى من حولي أف تترامى 

أنشطة شتى كلها تدعو إلى اإلسبلـ ككلها تنادم باإلسبلـ كلكن الجميع عن ىذا النداء معرضوفن 
األمس ثم عقوا نداءه إنها  ية تعاني من غربة كأم غربةن إنها  ية تعاني من العقوؽ ممن بايعوا اهلل ب

. عباد اهللهلل أيعقل ىذا فيما يتعلع بتالور اإلنساف ملتزمان بدينو أك ملتزمان بعقلو؟ أفئن غاب  اليـو
االلتزاـ بأكامر اهلل كغاب االعتالاـ بحبلو أفحتم أف يغيب عنا الرشد أيضان؟ أفحتم أف يغيب عنا 

و عباد اهلل؟ من قاؿ ىذا؟ أفينبعث اإلسبلـ سلطاف العقل أيضان؟ متى كاف النقيض ييٍستىولىد من نقيض
حقان من القرار الذم اتخذه المجلس القومي األمريكي كالذم ينه على أنو يجب إثارة 

التناقضات داخل المعتقد اإلسبلمي كيجب تأليب المسلمين بعضهم على بعض حتى يتآكل 
اإلسبلـ من ىذا التقرير الذم اإلسبلـ كيمحي في أرضون أفينبثع اإلسبلـ من ىذا القرار أـ ينبثع 

نقرؤه كنتبينو كىو موجود لدينا كنكاد أف نحفظو غيبانن من قاؿ ىذان كيف يمكن للنقيض أف 
إذا كاف  –ييٍستػىٍولىدى من النقيضن كإذا كاف فاقد الشيء ال يعطيو أيها اإلخوة أفيتأتى للعدك أف يأتي 

بذلك الشيء ألصحابو؟ تلك ىي الماليبة أفيتأتى عدك الشيء أف يأتي  –فاقد الشيء ال يعطيو 
ال بل تعد أكلئك الذين  –التي نعاني منهان كىا ىو ذا اإلسبلـ األمريكي الذم تعدنا بو أمريكا 
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ىا ىو ذا يطل علينا إسبلمان جديدان ال عهد لنا بو. فتاكل عجيبة كغريبة  –يسموف اإلسبلميين 
لنا بو. كباألمس حدثتكم عن طائفة من ىذه  تنسخ الثوابت كتثبت ما ال عهد لنا بو كال معرفة

الفتاكل المتناقضةن باألمس كاف الفتول تتضمن شرعية أمر من األمور كإذا بها اليـو تتضمن 
 بطبلف ىذه الشرعيةن ذكرت لكم أمثلة كال أريد أف أعيدن كلكن ما العبلج أيها اإلخوة؟

فذ اإلسبلـ الذم ابتعث اهلل عز كجل بو أكالن ينبغي أف نتساءؿ أنحن صادقوف في أننا نريد أف نن
؟ أفنحن صادقوف أننا ننقاد بدافع العبودية لسلطاف اهلل rالرسل كاألنبياء ككاف خاتمتهم محمدان 

عز كجل كمن ثم نحن نسعى إلى استرضاءه كاستنزاؿ رحمتو من علياء ربوبيتو؟ إف كنا صادقين في 
المجتمع اإلسبلمي إنما ىو االنطبلؽ من أساس ال  ىذا فسبيل السعي إلى تنفيذ أكامر اهلل كإقامة

ثاني لو ىو أساس استشعار العبودية هلل ال لغيرهن ىو أساس االصطباغ بذؿ العبودية هلل عز كجل ال 
لغيرهن فلذا استنبتنا ىذه الحقيقة إف كانت معدكمة كإذا أيقظناىا إف كانت موجودة كراقدة فلف 

. كليػُّنىا ىو اهللن ليس لنا كليٍّان من دكنو كمن ثم فلف منهجنا في الحل بعد ذلك يالب  جلبلن كيسيران 
تنفيذ اإلسبلـ ىو الرجوع إلى كصايا اهلل عز كجلن ىو الرجوع بالتوبة إلى اهلل قائلينهلل ىا نحن 

موالنا قد جددنا العهدن لن نتخذ عدكنا كعدكؾ كليٍّا لنا ق ن لن نتخذ ألنفسنا بطانة من دكنكن 
 نعم.

خوةهلل ىذا ىو قرارنا في شامنا ىذهن كىذه ىي بيعتنا مع اهلل سبحانو كتعالىن كلسوؼ نسير أيها اإل
قدمان ننفذ ىذه البيعة ال نلتفت عنها إلى يمين كال إلى شماؿ. الديمقراطية التي تستنبت اليـو كيتم 

اإلسبلمي  إنضاجها فوؽ شامنا ىذه لن تكوف إال تربة تينع فيها حقيقة اإلسبلـ كيينع فيها النظاـ
الحقيقين نعم. ىكذا تكوف ديمقراطيتنا فوؽ شامنا ىذه. كإذا رأينا أف السلطاف قد اختلف مع 
القر ف فلننا مع القر فن ىكذا نقوؿ دائمان كىكذا نسير أي ان كاف السلطاف الذم يريد أف يبعدنا عن  

لدكؿ األخرلن لن كتاب اهلل عز كجل سواء كاف دكلة عاتية كأمريكا أك دكلة ذيلية من تلك ا
نستجيب إال لنداء اهللن نحن مع القر فن كمن ثم أقوؿ لهؤالء اإلخوة إف كانوا صادقين في 

انطبلقهم إلى اإلسبلـ من جذكة العبودية هلل عز كجلن إف كانوا صادقين في أنهم ال يبتغوف عن 
ل كىو عنهم راض رضا اهلل عز كجل بديبلنن إف كانوا صادقين في أنهم ينشدكف لقاء اهلل عز كج

عندما سئل عندما تدلهم  rأقوؿ لهم تعالوا إلى ببلد الشاـن أدعوىم إلى ذلك بدعوة رسوؿ اهلل 
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الفتن عن البلدة التي يمكن أف يختارىا المسلم قاؿهلل )عليكم بالشاـ فلنها خيرة اهلل من أرضو 
 ؿ ىذا.ىو الذم قا rيجتبي إليها خيرتو من عباده(ن لست أنا القائلن رسوؿ اهلل 

أيها اإلخوةهلل يا من ينشدكف اإلسبلـ ابتغاء رضا اهللن يا من ينشدكف إقامة الدكلة اإلسبلمية ابتغاء 
تنفيذ أكامر اهلل عز كجل تعالوا لتمتد منا األيادم بعضنا إلى بعضن تعالوا لتجدكا تربة اإلسبلـ 

في الشرؽ األكس   طاىرة نقيةن تعالوا لتجدكا أف شامنا محالنة ضد المؤامرات التي تتمثل
الكبيرن ضد المؤامرات التي تتمثل في الفوضى الخبلقة التي تمعن في خلع القتل كفي تفجير 

فلن تجدكا بعد كصية رسوؿ اهلل كبعد دعوة  –إف كنتم صادقين في ابتغاء اإلسبلـ  –الدـن تعالوا 
عوف فيو كتنهضوف فيو ن خيره لكم من مكاف تنتجrرسوؿ اهلل كبعد القرار الذم أعلنو رسوؿ اهلل 

بالدعوة التي أمر اهلل عز كجل بها خيران من شامكم ىذهن كأنا كنت كال أزاؿ دائمان أنهج إلى حسن 
الظنن كمن منطلع حسن الظن ىذا أمد يدمن من منطلع حسن الظن ىذا أدعوا ىؤالء اإلخوة إلى 

 أف نجتمع معان كنستظل معان في ظبلؿ قوؿ اهلل عز كجلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم كىاتػ قيوا الل وى لىعىل كيٍم تػيٍرحىميوفى( ]الحجراتهلل )ًإن مىا ا  [.ٍَُلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اإلَٔبْ أػزٝ ؽ١ٛاْ ٌٛال ٌغبَ اٌل٠ٓ

 

دهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ية لم تجمع األسرة اإلنسانية على شيء قديمان كحديثان كما أجمعت على أف األخبلؽ اإلنسان
الفاضلة ىي الضمانة الكبرل الوحيدة لسعادة المجتمع اإلنسانين كلكن ما ىي األخبلؽ اإلنسانية 
الفاضلة؟ لعل أيسر كأبس  تعريف لها يا عباد اهلل أف نقوؿهلل إنها جنوح اإلنساف إلى اإليثار بدالن 

ي الظلم معهمن ىو من األثرة كاألنانيةن جنوح اإلنساف إلى العدؿ مع ااخرين بدالن من أف ينح  ف
أف يجن  إلى الرحمة بااخرين بدالن من أف يجن  إلى القسوة كالغلظة في التعامل معهمن ىو أف 
يجن  إلى التعاكف مع ااخرين بدالن من أف يركب رأسو في المنابذة كالخالاـ مع ااخرينن ىذه 

نسانية الفاضلة. كلقد الالفات ببساطة ىي التي تسمى األخبلؽ اإلنسانية المثلى أك األخبلؽ اإل
قديمان كحديثان عن المالدر الذم يمكن أف  –علماء األخبلؽ كعلماء المجتمع  –تساءؿ العلماء 

تنبثع منو ىذه األخبلؽ اإلنسانية المثلى فلم يتبين لهم إال مالدر كاحد ال ثاني لو أال كىو 
ا ىو المالدر الوحيد الذم الدينونة هلل سبحانو كتعالى بعد معرفتو كالخضوع الالادؽ لسلطانو. ىذ

تنبثع منو األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة المثلى. كالبد من أف أكض  لكم يا عباد اهلل حقيقة البد من 
رفع اللثاـ عنها بهذه المناسبة كىي أف أشرس مخلوؽ يمشي على األرض إنما ىو اإلنسافن كذلك 

كالفات حب التملك كاألثرة كالفة للالفات التي ركبها اهلل عز كجل فيو كالتي سماىا األمانةن  
القدرةن كالفة األنانيةن كالفة العلمن كالفة تسخير كثير من الظواىر الكونية لئلنسافن ىذه 

 الالفات ىي مالدر شراسة اإلنسافن كىي تلك التي قاؿ عنها اهلل عز كجلهلل

اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأى  ا )ًإن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى الس مى هىا كىحىمىلىهى بػىٍينى أىف يىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍ
نسىافي ًإن وي كىافى ظىليومان جىهيوالن( ]األحزابهلل   [.ِٕاإٍلً
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كمن ثم فليس ىنالك شيء يلجم كياف اإلنساف إال الدينن إال االنضباط الحقيقي بتعاليم اهلل 
كتعالى على كياف اإلنساف. كإننا لنظلم سبحانو كتعالىن إال ىيمنة الرىبة كالتعظيم هلل سبحانو 

الحيوانات التي نتحدث عنها بالسباع الضارية عندما نجعل منها أمثلة نضرب بها للفظاظة كالغلظة 
كالظلم كالقتل كالسفكن إننا نظلم ىذه السباع. الالفات التي بها تفترس السباع إنما ىي صفات 

يوانات إلبقائهان لكي تستطيع أف تبقي على حياتها غريزية قانونية أقامها اهلل عز كجل في ىذه الح
من خبلؿ ىذه الالفاتن كلذلك فلف السبع الضارم إذا شعر بالشبع بعد الجوع أغمض عينيو 

كركن إلى الراحة كأعرض عن كل ما حولون أما اإلنساف فلف جاع أك شبعن إف افتقر أك استغنىن إف 
عتو للسبب الذم ذكرتو لكمن كإنما يقلم أظفار عتوه قوم أك ضعف ال تزايلو الشراسةن ال يزايلو ال

شيء كاحد؛ ىو الدينونة هلل سبحانو كتعالى كالخضوع لسلطاف اهلل عز كجل. كإذا استشرل في 
اإلنساف ىذا المعنى الذم أقولو لكمن إذا استشرت في كياف اإلنساف شراستو كانحطت بو شراستو 

فلنو سرعاف ما يتخذ من لجاـ الدين نفسو سبلحان  إلى الدكف كإلى أح  درجات الشراسة كالعتو
 يستعين بو لمزيد من الشراسة كالعتون ىذه حقائع علمية يا عباد اهلل أضعها بين أيديكم.

كما قالة التكفير الكيفي الذم تم الحكم بو في أقبية الظبلـ إال أداة لتحويل اإلسبلـ إلى منجل 
ى متعة تزدىي بها األعين كتنتشي بها األبالار إذ ترل لحالد الرقابن إال أداة لتحويل اإلسبلـ إل

أنهار الدماء تتدفع متعرجة بلونها األحمر القاني بين عشرات األشبلء ذات اليمين كذات الشماؿن 
نعم. إف ىذا التكفير الكيفي الذم ال عهد لئلسبلـ بو كالذم تم الحكم بو في أقبية الظبلـ إنما 

 إلى منجل لحالد الرقاب اامنة البريئة. –كما قلت لكم  –أريد من ذلك تحويل اإلسبلـ 

أال فاسألوا أكلئك الناس الذم ميًسخيوا كال مسخ القردة كالخنازير الذم أنبأنا عنو بياف اهلل عز 
كجلن سلوا ىؤالء الذين ميًسخيوا من أم مالدر حاقد على اهلل كحاقد على إسبلـ اهلل كحاقد على 

الذم جعلوه أعتى سبلح لتدمير اإلنساف ال لشيء إال إلشباع الغريزة رسوؿ اهلل ابتدعوا إسبلمهم 
التي حدثتكم عنهان غريزة العتو التي يتمتع بها اإلنساف دكف أف يكوف في ذلك لو شبيو في عالم 
الحيوانات المفترسة ق ن سلوىم من أم مالدر من المالادر الحاقدة على اهلل كالحاقدة على 

المبـر بأف تدكر رحى الموت على الناس الذين شرفهم اهلل عز كجل قضوا قضاءىم  rرسوؿ اهلل 
بالمقاـ فوؽ ىذه األرض المباركةن أكلئك الذين شهد لهم رسوؿ اهلل بالخيريةن ألم يقل رسوؿ اهلل 
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إلى أم جهة تنالحني أف أذىب إذا  –كىو عبد اهلل بن حوالة  –في الالحي  لذلك الذم سألو 
 بالشاـ فلنها خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده(.ادلهمت الفتنن قاؿهلل )عليك 

بأنهم خيرة  rمن أم مالدر حاقد على اهلل كعلى إسبلمو قتل ىؤالء الذين شهد لهم رسوؿ اهلل 
اهلل من عباده ال لشيء إال ألف اهلل شرفهم بالسكنى في ببلد الشاـن فكيف كىم مؤمنوفن كيف 

كيف كإف الواحد منهم ظل يلفظ كلمة التوحيد حتى فاضت   كىم مسلموفن كيف كىم قانتوفن
ركحو مع ىذه الكلمة؟! أال فاسألوا ىؤالء الناس كيف يكوف إسبلمان ذاؾ الذم يخاصم رسوؿ اهلل 

إذ يقوؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال  –أجل يخاصم رسوؿ اهلل  –
ني(ن أال فاسألوىم كيف يكوف إسبلمان ذاؾ الذم يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس م

القاضي بأال يػيعىامىل الناس في الدنيا إال على ما يظهر منهم كأف تحاؿ  rيسفو قرار رسوؿ اهلل 
بواطنهم إلى محكمة اهلل التي ستنعقد غدان إذا قاـ الناس لرب العالمينن أال فاسألوىم كيف يكوف 

عندما أكتي بعبد اهلل بن أبي بن سلوؿ كىو أكؿ  rوؿ اهلل إسبلمان ذاؾ الذم يسفو من خبللو رس
من كاف يػيتػ هىمي بالنفاؽن أقبل رسوؿ اهلل فاللى عليون لم يكفرهن كلو كاف ىنالك من يستأىل 

التكفير منذ عهد رسوؿ اهلل إلى اليـو ممن يعيشوف في العالم اإلسبلمي لكاف أكؿ من ينبغي أف 
في  rسلوؿ ذاؾ الذم  ذل رسوؿ اهلل في أىلون ذلك الذم  ذل رسوؿ  ييكىف رى عبدى اهلل بن أبي بن

شخالون أال فاسألوىم كيف يكوف إسبلمان ذلك الذم يخاصم السلف الالال  المتمثل في 
التابعين كتابعيهم كبقايا الالحابة الذين كانوا باقين معهمن ىذا ىو سلفنان كباتباعهم نعتز كعلى 

بلمان ذاؾ الذم يخاصم ىذا السلفن كيف. لقد ظهرت خطاىم نسيرن سلوىم كيف يكوف إس
الفرؽ اإلسبلمية الجانحةن نعمن الشاذة في بعضو من معتقداتها كالجهمية كالمرجئة كالحشوية 
كالقدرية كالمعتزلة كالخوارجن ىل في السلف الالال  من كف رى فيهم كاحدان؟ ىل في السلف 

أك مرجئي؟ ألم ييسأؿ علي بن أبي طالب كـر اهلل  الالال  من حر ؾ لسانو بتكفير خارجي أك جهمي
كجهو عن ىؤالء الخوارج الذين يقاتلونو كحكمهم فقاؿ عنهمهلل إخواننا بغوا علينان سلوىم يا عباد 
اهللهلل إف كنتم ال تزالوف بخي  كلو كاف كاىيان مع اهلل عز كجل يتمثل في اإلسبلـ فأجيبوا عن ىذا 

 السؤاؿ.

لقالة يا عباد اهلل يتمثل فيما قد قلتو لكمن ليس على كجو األرض حيواف أعود فأقوؿهلل إف تحليل ا
من اإلنسافن كإنما يركضو شيء كاحد ىو الدينونة هلل سبحانو  –في أصل خلقتو كنشأتو  –أشرس 
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كتعالىن فلف غابت حقيقة الدينونة فلف التجمل بها ال يفيدن كإف اصطناع المظاىر لها ال يغنين 
لباسقة ال يرضي اهلل سبحانو كتعالىن أال دعوني أسألكم ىذا السؤاؿ كليجبني كل كإف بناء المآذف ا

كاحد منكم عليو بينو كبين نفسون أفيمكن أف تركا حيوانان من السباع الضارية مهما طالت أنيابو 
كمهما اخضلت بالدماء مخالبو يقدـ فيقتل الفريسة األكلى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أف 
يالب  عدد الفرائس خمسة كخمسين فريسة ثم إنو يقبل ذات اليمين كذات الشماؿ فيجرح ىذه 
كيلطم تلك حتى يبلغ الجرحى الذين ينتشركف عنو يمينان كشماالن المئاتن أفيمكن لحيواف ضارو 

مهما بلغت بو الضراكة أف يفعل ىذا؟ كلكن في الناس من فعل ىذان لماذا؟ ليشفي غليلو كليركم 
حقده من شخه كاحدن لكي يركم ظمأ حقده كليشفي غليل غيظو من ىذا الشخه أقدـ ظمأ 

على قتل خمسة كخمسين بريئان كأقدـ على جرح المئات كما تعلموفن سلوه لماذا؟ ليشفي غليل 
حقده تجاه شخه كاحدن ال أقوؿ نظامان كاحدان بل تجاه شخه كاحدن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل العظيم.

قد حدثتكم عن المشكلة كصورت لكم أبعادىا كجذكرىا كلكن ماذا عن الدكاء الذم كبعدهلل ف
ينبغي أف نقف عليو كأف نأخذ أنفسنا بو؟ أيها اإلخوةهلل دعوني أجبكم عن ىذا السؤاؿ من منطلع 
ىو الذم أتعامل معو منذ أف أقامني اهلل في ىذا الذم أقامني فيون من منطلع الحبن من منطلع 

 –نطلع االرتباط بهذه األرض المقدسةن من منطلع الغيرة على ااخرينن الدكاء الغيرةن من م
كأتوجو بو إلى ىذه األمة التي شرفها اهلل بسكنى ىذه البلدةن الشاـن كإنما قلب الشاـ سوريا كإنما 

أتوجو إلى القادةن أتوجو إلى األمنن أتوجو إلى الجيشن أتوجو إلى  –قلب ىذا القلب دمشع 
ل فئاتون أدعو نفسي كأدعوىم جميعان إلى االصطبلح مع اهللن إلى التوبة إلى اهللن إلى الشعب بك

اإلقبلع عن الذنوبن أكلئك يضربوف المثل األعتى بالظلم فلنضرب المثل األعلى بالرحمة فيما 
بيننان أكلئك يضربوف المثل بالشركد عن صراط اهلل كإف كانوا يتجملوف بأقنعتو كألفاظو أما نحن 

لنكن صادقين مع اهلل في الجذكرن تعالوا نمتن جذكرنا اإلسبلمية مع اهلل سبحانو كتعالى. إف نحن ف
 فعلنا ذلك فليس بيننا كبين الفرج إال قاب قوسينن كىذه ضمانة ليست مني كإنما ىي من اهللهلل

ـٍ حىًسٍبتيٍم أىف تىٍدخيليوٍا اٍلجىن ةى كىلىم ا يىٍأًتكيم م ثىلي ال ًذينى  هيمي اٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء )أى لىٍوٍا ًمن قػىٍبًلكيم م س تػٍ خى
( ]ال بقرةهلل كىزيٍلزًليوٍا حىت ى يػىقيوؿى الر سيوؿي كىال ًذينى  مىنيوٍا مىعىوي مىتىى نىاٍلري الٌلًو أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًيبه

ُِْ.] 
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ن أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلوً  ن كلكن أكبوا كتوبوان أقولها  أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًيبه ن أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًيبه قىرًيبه
 لنفسي كأقولها لسائر إخواني الذين شرفني اهلل معهم بالمقاـ فوؽ ىذه األرض
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 ٔظ١ؾخ ث١ٓ ٠لٞ شٙو هعت

 

 

لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

م كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف اإلسبلـ ال يتحقع كجوده فعاالن راسخان إال إذا انطلع أكلو من جذعو راسخو يستقر في طوايا 
ب كانتهى  خره إال سلوكات مما شرع اهلل عز كجل كأمر بو كحراسة للمبادئ كالقيمن كتلك القل

سنة من سنن اهلل سبحانو كتعالى في كونو. ما من حقيقة تستطع ظاىرة لؤلعين راسخة ثابتة إال 
لو كلها جذكر باطنة خفية. الجبل األشم الذم يقاـك الرياح العاتية كالزعازع كالزالزؿ ما الذم يجع
راسخان بهذا الشكل المتغلب؟ إف الذم يجعلو راسخان إنما ىو ىذا القدر الذم نراه على ظاىر 
األرض إذ يكوف مبثوثان بشكل مخركطي في داخل األرضن فذلك الجزء الخفي من الجبل ىو 

الذم يبعث فيما نراه من مظاىر الجباؿ االستقرار كالثبات. كالشجرة المعطاءة الوارفة الظبلؿ ما 
الذم يجعلها تتنامى كتعطي ثمارىا الشهية؟ إف الذم يجعلها كذلك إنما ىو الجذكر إذ تتشابك 
في تربة األرض كتسرم في أغواره. كالبناء الباسع العظيم الذم يزدحم بسكانو في األعلى كفي 

األكس  كاألدنى ما الذم يجعلهم يستقركف فيو  منين مطمئنين؟ إف األساس الخفي الراسخ الذم 
بعث في ذلك البناء القوة كسر الثباتن أجل تلك ىي سنة من سنن رب العالمين سبحانو كتعالىن ي

ما من ظاىر تراه العين إال كلو باطن يحملون كالظاىر محموؿ كليس حامبلنن أقوؿ ىذا بين يدم ما 
سوخ أريد أف أقولو لكل كاحد منكم بل ما ينبغي أف أقولو لنفسين من كاف يريد أف يتبين مدل ر 
اإلسبلـ في كيانو الظاىرم فليعد إلى الباطن كليعد إلى طوايا قلبو كليبحث عن جذكر ذلك 

اإلسبلـ الذم يتبدل ظاىران من السلوؾ كاألعماؿ العضوية فلف كجد ىذه الجذكر راسخة في طوايا 
القلب فليحمد اهلل عز كجل على أف إسبلمو حقيقةن مظهر كركحن شكل كمضموفن أما إف عاد 
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ث عن جذكر ىذا اإلسبلـ في طوايا قلبو كلم يجد في فؤاده إال التعلع باألىواء كالشهواتن فبح
إال الرعوناتن إال العالبياتن إال حظوظ النفس كالهول فليعلم أنو ليس من اإلسبلـ الذم أمر اهلل 

عز كجل بو في شيءن إف إسبلمو أشبو ما يكوف بشجرة أثبتت على ظاىر من األرض دكف أف 
لجذكرىا ناليب من باطنهان ماذا تنتظر بهذه الشجرة التي أثبتت شكبلن على ظاىر األرض يكوف 

إال أف تسفيها الرياح ذات اليمين أك ذات الشماؿن كذلكم اإلسبلـ. كالشك أف فينا من قد يسأؿ 
أيها اإلخوة ما ىو الباطن الذم ينبغي أف نضمنو إلسبلمنا الظاىرم؟ كيف يمكن أف نحالل على 

فية تستقر في بواطن أفئدتنا لتبعث في إسبلمنا الظاىرم حقيقتو كركحو كفاعليتو؟ الجواب جذكر خ
إف السبيل إلى حالوؿ ىذا  –كينبغي أف أختالر القوؿ جهد االستطاعة  –عن ىذا أيها اإلخوة 

الباطن يتمثل في خطوتين اثنتينن أف يعرؼ المسلم ربو فالمسلم الذم لم يعرؼ بعد ربو ليس 
يقةن لمن ىو مسلم؟ المسلم الذم ال يعرؼ ربو ىو مسلم في الحقيقة ألىوائون مسلمان حق

لرعوناتون لمبلذهن إذان الخطوة األكلى أف يعرؼ المسلم ربون يعرفو بالفاتون يعرفو بأسمائو الحسنىن 
يعرفو بنعمو التي تتوالى إليون يعرفو برسائل الحب التي ال تنقطع سلسلتها عنون يعرفو بذلكن فلذا 

رفو كتبينو انقدحت لو من ىذه المعرفة مشاعر الحب لهذا اإللو جل جبللون كلقد قلت باألمس  ع
ن من رب  نعم اهلل عز كجل بذاتو العلية البد أف يعشع اهلل سبحانو  كبلمان أعيد طرفان منو اليـو
لذا كتعالىن ذلك ألف اإلنساف في كل دقيقة يستقبل نعمة جديدة من عند اهلل سبحانو كتعالىن ف

أتي  لو أف يكوف يقظان يرب  ىذه النعم بالمنعمن يرب  رسائل الحب بمرسلها كيف تتالور أف يؤكؿ 
حاؿ ىذا اإلنساف كإالـ سيتحوؿ قلبو؟ الشك أف المحبة التي فطر اهللي اإلنسافى عليها لخالقو عز 

ب في حياة كجل ستستيقظ كسينقدح زنادىا يا عباد اهللن كأقوؿ لكم شيئان  خرهلل إف عوامل الح
اإلنساف ال تزيد على ثبلثة عواملن أحدىا الجماؿن كىل في الكوف أجمل ممن خلع الجماؿ؟ 

ثانيها اإلحسافن كىل في الكوف من يحسن إليك غيره؟ ثالثها العظمةن كىل ينبهر اإلنساف بعظمة 
بل مخلوؽ مع كجود ىذا الخالع الذم خلع فأبدع فالور؟ ىذه ىي عوامل الحبن ككلها مجمتعة 

كال  –محالورة في ذات اهلل سبحانو كتعالىن فلذا ربطت نعم اهلل عز كجل الوافدة إليك بالمنعم 
أجل إف ربطت  –أريد أف أعدد ىذه النعمن كىل يتسع الزمن لتعدادىا؟ ىل يتسع العمر لبيانها 

كجل  ىذه النعم بالمنعم عشقت اهلل سبحانو كتعالىن فضبلن عن صور الجماؿ التي أكرمك اهلل عز
بهان منها ما أكـر عينيك بهان كمنها ما أكـر فمك بون كمنها ما أكـر شمك كأنفك بون كمنها ما 
أكـر سمعك بون كل ذلك صور من الجماؿ يمتعك اهلل سبحانو كتعالى بهان ككلكم يعلم ذلكن 
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بتو طردت فلذا عرفت اهلل عز كجل إذان بالفاتو كلطفو كنعمو التي تفد إليك البد أف تحبون كإذا أحب
محبتك لو محبة األغيار كلهان طردت محبتك للخالع سبحانو كتعالى محبة الدرىم كالدينارن محبة 
الدنيا بكل ما فيهان محبة الذاتن محبة العالبية كاألىواءن نعم كيالب  عندئذو قلبك كعاءن قدسيان 

الجذع الذم ىيمن لحب كاحد ال ثاني لو أال كىو حبك هلل سبحانو كتعالىن عندئذو يسرم سر ىذا 
على قلبك إلى السلوكات الظاىرة في كيانكن عندئذو يكوف انقيادؾ ألمر اهلل عز كجل انقيادان في 

 الظاىر كالباطنن كلكأنك تقوؿ ما قالو موسى الكليم 

 [.ْٖ)كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طوهلل 

عندئذو يكوف انقيادؾ ألكامرهن حراستك للقيم كللمبادئن كل ذلك منبعثان من حرقة في فؤادؾن من 
شوؽو إلى موالؾ كخالقك سبحانو كتعالىن ىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ يا عباد اهلل. كإذا كاف 

ما أحوج ىذا الكبلـ كاضحان فما أحوج إخوة لنا من بعيد أك قريب أف يتبينوه. كأنا عندما أقوؿ 
إخوة لنا كاهلل يعلم أف ىذا الشعور الذم أعبر عنو بهذه الكلمة ال ينبثع إال من إشفاؽن ال ينبثع 
إال من تحنافن ىؤالء اإلخوة الذين حيًجبيوا عن محبوبهم الحقيقين ىؤالء اإلخوة الذين ىيمنت 

ماؿن من حقد كضغينة الدنيا على أفئدتهم أشكاالن كألوانانن من عالبيةن من استكبارن من تعشع لل
يهتاجاف في الفؤادن مرض أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يعافيني كيعافيكم كيعافي ىؤالء اإلخوة من 
ذلكن ىذا الداء ىو الذم يجعلهم يمعنوف في القتلن ىو الذم يجعلهم يمعنوف بسفك الدماءن 

ود بها ىؤالء اإلخوة إذ دماء من؟ بر ء  منينن كم ككم فكرت كفكر غيرم ترل ما الفائدة التي يع
يركف أف الثكل قد داىم نساءن ما كين  ثاكبلتن كين  سعيدات في بيوتهم مع أزكاجهن كأىلهنن ماذا 
استفادكا عندما جعلوا اليتم يفىاٌجئ بو أطفاؿ صغار كانوا  منين في حجور  بائهم كأماتهم كإذا بهم 

ليتم ال حد لها. أنا أسأؿ بم رجع ىؤالء ينظركف ليجدكا أنفسهم يتقلبوف في بيداء موحشة من ا
اإلخوة؟ ما الرب  الذم رجعوا بو؟ إف كانت ىنالك فائدة رجعوا بها تتسامى كتعلو على ىذا األسى 
الذم تسببوه ألناسو بر ء  منين فلعل المنطع بشكل ما يدافع عنهمن كلكن أعود فأسأؿ ما الرب  

ل لي إنها مخدرات أخذكىا فهيجت أعالابهم المالي الذم عادكا بو من كراء ىذا األمر؟ قي
كجعلتهم يشمئزكف من الحياة كجعلتهم يعشقوف الدـ كرؤيتو كالقتل كمظاىرهن قلتهلل الن اإلنساف 
إنساف كال يمكن أف تيٍمسىخى إنسانية اإلنساف بهذا الشكل العجيب لو. إذان السؤاؿ كاردن كأنا 

ونوا كذلك فبوسعهم أف يقولوا لسنا من اهلل كمن أقوؿهلل إف ىؤالء اإلخوة مؤمنوف باهلل كإف لم يك
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دينو في شيءن لكننا ال نقوؿ ىذان نقوؿ إنهم مؤمنوف باهللن كيف إذان يمزقوف حرمات اهللن يقوؿ 
 لهم موالىم كخالقهمهلل

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيوً  ن مي خى ابان عىًظيمان(  )كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىعىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهى كىلىعىنىوي كىأىعىد  لىوي عىذى
 [.ّٗ]النساءهلل 

كيف يمكن أف أكوف مؤمنان باهلل كأتحمل ىذا التهديد كىذا الوعيد كىذا الغضب الذم يترائى من 
خبلؿ ألفاظ ىذه ااية؟ ىذا شيءن شيءه  خرن شهر رجب يطل كعما قريب سيهلن كشهر رجب 

اهلل سبحانو كتعالى في  يات متعددة ابتداء القتل فيها كلو كاف كاحد من األشهر الحـر التي حـر 
 بحعن كلكن من قوتل لو أف يدافع عن ذلك

هىا أىٍربػىعىةه  )ًإف  ًعد ةى الشُّهيوًر ًعندى الٌلًو اثٍػنىا عىشىرى شىٍهران ًفي ًكتىاًب الٌلًو يػىٍوـى خىلىعى الس مىاكىات كىاألىٍرضى ًمنػٍ
يني  ـه ذىًلكى الدٍّ  [.ّٔاٍلقىيٍّمي فىبلى تىٍظًلميوٍا ًفيًهن  أىنفيسىكيٍم( ]التوبةهلل  حيري

 أم ال  يقتلن الواحد منكم أخاه فلف قتلو ألخيو بمثابة قتلو لنفسو كإنما ظلم نفسو بذلك. 

 ذكر البارم سبحانو كتعالىهلل

ًبي ( ]البقرةهلل )يىٍسأىليونىكى عىًن الش ٍهًر اٍلحىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كى  [.ُِٕره

 أم من أكبر الكبائر أف يقتل إنساف إنسانان بحع أك بدكف حعن أف يبدأ قتاالن بهذا الشهر

ـى( ]المائدةهلل  ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تيًحلُّوٍا شىعىآًئرى الٌلًو كىالى الش ٍهرى اٍلحىرىا  [.ِ)يىا أىيػُّهى

ة الذين غيرٍّرى بهمهلل ىا أنتم تورطتم كلكن اايات كثيرة. أقوؿ من منطلع الشفقة لهؤالء اإلخو 
الفرصة ال تزاؿ سانحةن كشهر رجب يطل كبعد ثبلثة أياـ أك أقل سيهلن ما موقفكم؟ ألسوؼ 
تظلوف تحادكف اهلل عز كجلن ألسوؼ تستخفوف بأمر اهلل عز كجل؟ ما أعتقدن ألسوؼ تظلوف 

ما الفائدة التي عدتم بها؟ ال يا أيها تستهتركف بهذا التحذير الرباني كفي سبيل ماذا استهترتم؟ 
ن عودكا إلى اهللن  اإلخوةن اصطلحوا مع اهلل مع افتتاح ىذا الشهر المبارؾ أكؿ األشهر الحـر

اصطلحوا مع اهللن إف كنتم تبحثوف عن رزؽ فابتغوا عند اهلل الرزؽ كأنا الكفيل بأف اهلل سيرزقكم 
ك الرزؽ. إف كنتم تريدكف المتعة فلسوؼ يكرمكم مع اإلسعاد بدالن من أف يرزقكم فتختنقوا بذل

بالمتعة المباحة المشركعة من سبلها التي تسعدكم في العاجلة كااجلةن نعمن أما أكلئك األباعد 
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ن غير عابئين بالبر ءن غير  الذين ينفخوف في نيراف ىذه المقتلة غير عابئين ال باألشهر الحـر
راؽ أقوؿ لهؤالءهلل اصطلحوا مع اهلل كأعتقد أف بينكم كبين اهلل عابئين بالدماء الزكية البريئة التي ت

ربما ال أقوؿ خيطان بل إف بينكم كبين اهلل خيوطان تستطيعوف أف تتمسكوا بها فتعودكا إلى صل  
فعاؿو حقيقي مع اهلل سبحانو كتعالىن ما لكم كألناس بر ءن لماذا ترسلوف إليهم نيراف القتل؟ لماذا 

دياركم البعيدة أك القريبة تنفخوف في نيراف الفتنة عن طريع الماؿ الذم ترسلونون تنفخوف كأنتم في 
عن طريع األسلحة التي تحشدكف؟ لماذا؟ ما الفائدة التي ستعودكف بها؟ أما إف كاف ىذا الكبلـ ال 

يسرم إلى أفئدتكم فأنا أحذركم أيها اإلخوة أحذركم من سهاـ األسحارن سهاـ األسحار ال 
اـ األسحار مسمومةن سهاـ األسحار تتعالى من أفواه الباكيات المحزكنات المظلومات تخطئن سه

افتحوا  ذانكم  –الثكلىن سهاـ األسحار تتعالى من أفواه اليتامى صغاران ككبارانن سهاـ األسحار 
ستسمعوف في ساعات السحر كيف تتعالى الاليحات إلى اهللن صيحات المظلومينن  –جيدان 

 بين.صيحات المنكو 

أيها اإلخوة خذكىا كلمة فيها كثير من العبرةهلل إنكم ال تستطيعوف أف تنطحوا بهذا الذم تفعلوف 
جدراف نظاـ كلكنكم إنما تفعلوف بهذا الذم تفعلوف ىدر الدماء الزكيةن قتل البر ءن قتل األطفاؿن 

 قتل األمهاتن ما أبعد ىذا عن ذاؾ.

صادقان إلى دينو القويم. اللهم اشهد أني ما أقوؿ ىذا إال  أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكرمنا عودان 
من منطلع الشفقة على عبادؾ التائهين كالمستقيمينن ال أقوؿ ىذا إال من منطلع الرحمة بهم 
كىكذا ربيتني يا موالمن ىكذا نشأتنين أقوؿ ىذا من منطلع الرحمةن فيا ذا الجبلؿ كاإلكراـ 

 ستقيمن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.اىدنا كاىدىم إلى سواء صراطك الم
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 ِفزبػ اٌؾً اٌوعٛع اٌٝ هللا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 موف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسل

قضى اهلل سبحانو كتعالى أال ييمىتٍّع عباده المؤمنين بنعمة العالمة التامة من الذنوب كااثاـ حاشا 
الرسل كاألنبياء على الرغم من أنو خاطبهم بالشرائع اامرة كالناىية المحرضة كالمنذرةن كهلل في 

ع ىذا الوقت عن بيانهان كلعلنا سنعود إليها في فرصة أخرل. كلكن الذم يغني ذلك حكمة يضي
عن نعمة العالمة التي منعها اإلنساف المؤمن باهلل عز كجل حاشا الرسل كاألنبياء التوبة إلى اهلل عز 

كجل يػيٍهرىعي إليها العاصي كلما زلت بو القدـن كلما تغلبت عليو نفسو األمارة بالسوءن كلما 
ت عليو رعوناتو فارتكب من المعاصي كاألكزار ما حملتو نفسو األمارة عليو. التوبة إلى اهلل سيطر 

عز كجل بالدؽ مع الذؿ كالضراعة كإعبلف صدؽ العبودية كالمسكنة هلل عز كجلن ذلك يقـو 
مقاـ العالمة ألف اهلل سبحانو كتعالى يغفر للتائب البلجئ إلى اهلل عز كجل بذؿ الضراعة 

 معاصيو كلهان كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )التائب من الذنب كمن ال ذنب لو(.كالمسكنة 

كلكن الذم ىو أخطر من ارتكاب المعاصي العكوؼ عليها مع الرضا عنهان الذم ىو أخطر من 
ارتكاب المعالية أف يقبل إليها اإلنساف كىو راضو عن عملون كىو يبرر إقدامو على ىذا المنكر 

 انو كتعالى عنو. ىذا أخطر كأشد من المعالية ذاتها.الذم ال يرضى اهلل سبح

المعاصي التي تػيٍرتىكىبي بسائع من الضعف ممحوة في نهاية األمرن البد أف تكوف التوبة مغتسبلن 
طاىران لهان كلكن المعالية عندما ترتكب مع التبرير لها كمع العكوؼ عليها كالرضا عنها تلك ىي 

ف أمامها عن رحمة اهلل عز كجل كصدؽ اهلل القائل عن ىذا الماليبة الكبرل التي يحجب اإلنسا
 النوع من الناسهلل
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هىا الى تػيفىت  ي لىهيٍم أىبٍػوىابي الس مىاء كىالى يىٍدخيليوفى ا بيوٍا بًآيىاتًنىا كىاٍستىٍكبػىريكٍا عىنػٍ ن ةى حىت ى يىًلجى )ًإف  ال ًذينى كىذ  ٍلجى
 [.َْاؼهلل اٍلجىمىلي ًفي سىمٍّ اٍلًخيىاًط( ]األعر 

من ىم الذين يقوؿ ربنا عنهم ىذا الكبلـ؟ ىم الذين يستمرئوف المعالية كيقرركف الدكاـ عليها 
كيفلسفونها كيبرركف سلوكهم السائر نحوىا. أما المعالية التي ترتكب بسائع من الضعف فهي 

 تلك التي قاؿ اهلل عز كجل عنها كعن أصحابها في محكم تبيانوهلل

ًميعان ًإن وي )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ا ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى  ل ًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمرهلل 

عباد اهللهلل مجتمعاتنا اإلسبلمية مغموسة في كثيرو من األكزار كالمعاصي كالموبقاتن مجتمعاتنا 
حيمٍّلىٍت أك  –على اختبلؼ الفئات التي فيهان على تفاكت الطبقات التي فيها  –إلسبلمية ا

تىحىم لىٍت كثيران من األكزار التي حذر اهلل سبحانو كتعالى منها كنهى عنهان كال أريد أف أيفىالٍّلى 
تنا مليئة الحديث عن أنواع ىذه المعاصي فتخيلوا ىذه األنواع كاعلموا أنها كلها موجودةن بيو 

بظلمات المعاصي إال من رحم ربكن مكاتبنا مليئة بالمعاصي إال ما رحم ربكن معسكراتنا مليئة 
بالمعاصي إال ما رحم ربكن كأنا أتحدث عن كاقع ينبغي أف أذكره بين يدم مفتاح الحل كالرجوع 

ىذا الببلء الذم  إلى ساحةو بل كاحةو كارفة من رحمة اهلل عز كجل. كإني ألقوؿ لكم كأنا موقن بأف
يمر بنا إنما ىو رسائل إيقاظ  تية من عند اهلل سبحانو كتعالىن يوقظنا موالنا من خبللها برحمة 
غامرة إلى أف نستيقظ إلى كاقعنا كننظر إلى حالنا كنقف ساعة قدسية من نقد الذات كمن اتهاـ 

دقة النابعة من طوايا قلوب النفس على كل المستويات ثم نقبل إلى اهلل عز كجل نعلن التوبة الالا
عضها األلم كانتابتها حرقة الندـ مع التذلل كاالنكسار كالضراعة لموالنا كخالقنا عز كجلن ىذا 

الببلء الذم نمر بو ليس إال إيقاظان إلى ىذا المعنى الذم يريد منا ربنا سبحانو كتعالى أف ننتبو إليو 
إلى محراب الذؿ كالعبودية هللن نضرع إليو  فنهرع جميعان على كل المستويات سران قبل الجهر

بانكسارن بذؿن نعلن التوبة الالادقة بين يديون نعلن العـز على االستقامة على صراطو كنهجون 
كلسوؼ تجدكف أف الببلء قد امحى كأف الماليبة قد  لت إلى أثرو بعد عينن نعمن ألم تقرؤكا قوؿ 

 اهلل عز كجلهلل

أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى * فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى 
انيوٍا يػىٍعمىليوفى( ]األنعاـهلل   [.ّْ-ِْبىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
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 بأسنا تضرعوا. أم ىبل إذ جاءىم

إياكم يا عباد اهلل أف تكونوا من ىذا الفريعن إياكم أف تكونوا من أكلئك الذين قست قلوبكم كزين 
لهم الشيطاف ما كانوا يعكفوف عليو من المعاصي كاألكزارن فلف الببلء يذىب كلكن سرعاف ما 

 كلكن المطلوب من عباد يعودن ىكذا كيلٍٍّفتي أف أقوؿ لكم كأنذركمن الببلء سيذىب يا عباد اهلل
مطلوب منهم أف يتوبوان  –كقد أيقظهم اهلل عز كجل بلقباؿ ىذا الببلء ثم رحمهم بالرفو  –اهلل 

مطلوب منهم أف يؤكبوان مطلوب منهم أف يضعوا عبوديتهم هلل موضع التنفيذن كعندما أقوؿ ىذا 
لواجب ثم إني أخاطب بو كل الكبلـ أكجهو لمجتمعنا بكل فئاتون كأنا أكؿ من أذكر نفسي بهذا ا

الفئات كممن أخاطب بهم ىؤالء الذين ييسىم وف اإلرىابيين أك ييسىم وف المسلحين أك ما إلى ذلك 
أقوؿ لهم كما أقوؿ لكل الفئات إف بيننا كبينكم جامعان مشتركان كأظن أف ىذا الجامع المشترؾ ال 

يماف باهلل بقطع النظر عن الولوغ في يتفاكت فيو فئات كال يغيب فيو فئات دكف أخرلن إنو اإل
المعاصين أعتقد أف بيننا كبينكم جامعان من ىذا اإليماف باهللن فلف لم يكن فلعلو جامع اإلنسانيةن 

فلف لم يكن فلعلو جامع المركءة كالنخوة كالشرؼن المهم أف بيننا كبين كل فئات المجتمع 
مسلحين أك القتلة أك نحو ذلك أقوؿ لهم ما أقوؿ كالسيما ىؤالء الذين ييسم وف اإلرىابيين أك ال

لكل الفئاتهلل انطلقوا إلى تالرفاتكم من اتهاـ أنفسكم أكالنن لعلي مخطئن لعلي  ثمن لعلي 
متنكب عن جادة الالوابن كلكي أعلم أأنا متنكب عن ىذه الجادة أـ ال البد أف أستشير كالبد 

كأفكر أعود فيها إلى عقلي ال إلى مزاجين ال  أف أستعين كالبد أف أجلس جلسة قدسية أتأمل فيها
إلى رعوناتين أقوؿ لنفسي كلكم كلهؤالء اإلخوةهلل أما األمزجة كالرعونات فهي انفعاالت قسرية 
كليست أفعاالن إراديةن إف كاف مزاجك يكره نظامان أك يحبون إف كاف مزاجك يكره قادةن أك يحبهم 

 شرن كقديمان قالواهلل إنما يأسى على الحب النساءن فالحب كالكراىية ليس فيهما مقياس خير كال
كإنما المقياس كامن في الرجوع إلى ما يقرره العقل كما يقرره اإلدراؾن أنا أقوؿ ىذا لنفسي كأقوؿ 
لسائر اإلخوةن للقائمين باألمرن لكل الفئاتن أمزجتنا حدٍٍّث عنها كال حرجن ال حرج فيما تتدلل 

نفعاالت تعبر عن نفسها  نان بالكراىية ك نان بالحب كما على المحبين كتدعونا إليو األمزجةن ىي ا
كال الكارىين من سبيلن أما السلوؾ فينبغي أف ينبثع من قرار العقلن ىل عدتم إلى العقل 

ىل سألتم  –كإف أمزجتكم توحي إليكم كراىية النظاـ كضركرة العمل على إنهائو  –كتساءلتم 
تموه؟ كىل أجابكم العقل كبي نى لكم البديل الذم أيًعد ؟ أعتقد عقولكم عن البديل الذم أعدد

أنكم لم تفكركا في البديل ق  كإنما تفكركف فق  بتهديم ىذا النظاـ القائم كإلغائون كأقوؿ لكم 
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بعبارة أكض  كأجلىهلل إنكم تقاسمتم مع أعدائنا كأعدائكم المهمةن التزمتم بالتهديم كإلغاء النظاـ 
بالبديلن كىاىم قد رسموا البديل بل كضعوه بل قرركه كأصدركا ال أقوؿ تقريران بل  كالتـز األعداء

أصدركا قراران بون صدر القرار في إسرائيل ثم أيٍرًسل فويقٍّعى عليو في البيت األبيضن ىم كل فوا 
أعود إلى أنفسهم بالبديل أما أنتم فقد تكلفتم باإللغاءن كأنا أقوؿ أيها اإلخوةهلل ما ىو ىذا البديلن 

عقلي كأسألو ما البديلن البديل الذم كقٍعتي عليون كلحسن الحظ أنني أضع يدم على صورة من 
ىذا القرار ال التقريرن قرارن إف البديل يتكوف من ثبلث مراحلن المرحلة األكلى إلهاب ما يسمى 

الخبلقة القاتلةن الفوضى الخبلقة القاتلةن أجل القاتلةن ىذه تتمة الشعارن إلهاب كإيقاد الفوضى 
المرحلة األكلى تسعير الحرب الطائفية البلىبةن المرحلة األكلى مرحلة النجدة التي تفد إلينا بها 
مبلئكة أكركبا لينقذكنا من ىذه الحرب البلىبة كليعيدكا األمن كالسبلـ كالطمأنينة كلكن بثمنن ما 

ى أربعة دكيبلتن كاحدة في الساحلن ىو الثمن؟ تقسيم سورية التي كانت إلى اليـو دكلة كاحدة إل
كثانية في الشماؿن كأخرل في الوس ن كرابعة في الجنوبن كأنا ال أريد أف أذكر األسماء التي 
سيمٍّيى بها كل دكيلة من ىذه الدكيبلتن ىذا ما يقـو بو أكلئكن أقوؿ لهؤالء اإلخوة كىذا ما 

كلكم كلكل أخو عاقلهلل أفأنتم غدان ستكونوف تقوموف بو أنتم عوضان عنهم. أيها اإلخوة أقوؿ لنفسي 
سعداء بهذا الذم فعلتموه خدمة ألعدائنا كأعدائكم جميعان؟ أفأنتم ستكونوف سعداء بالتاريخ الذم 
يكتب كيتحدث عن المخالب العربية التي استيخًدمىٍت كاستيعًملىٍت لتقسيم سوريا كتحويلها إلى أثر 

بلوا لعنات األجياؿ كىم يقرؤكف التاريخ؟ ال أعتقد يا عباد بعد عين؟ أأنتم على استعداد ألف تستق
اهللن أبدان ال أعتقد. بيننا كبينكم جامع مشترؾ ال يمكن أف يذكبن إنو اإليماف باهلل حتى كإف كاف 
راقدان بين جوانحكم كلكن بوسعكم أف توقظوهن بيننا كبينكم جامع ينبعث كيتفرع عن اإليماف 

ننا كبينكم جامع مشترؾ ىو النخوةن الشرؼن المركءةن الكرامةن كل ذلك باهللن ىو اإلنسانيةن بي
يمنعكم من أف تتقاسموا المهمة بهذا الشكلن تتحملوف مهمة التهديم كعليهم ىم مهمة كضع 

البديلن كىذا ىو البديل كيًضعى كقد قرأتون كيقوؿ القرار في  خره ىذه العبارةهلل كىذا كلو في متناكؿ 
. أقوؿ ىذا ألدعو نفسي كألدعوكم جميعان بكل فئاتنا إلى توبة صادقة إلى اهللن إلى عودو  يدنا اليـو

حميدو إلى رحاب العبودية هلل. نحن عبيد مهما تقلبت بنا األياـ كمهما قفزت بنا الرعونات سنظل 
 عبيدان هلل

 [.ّٗمريمهلل )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان( ]
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ماليرنا الوقوؼ بين يدم اهلل عز كجلن اإلنساف ييٍخدىعن اإلنساف يػيٍغرىل بكثير من العواملن كلٌّ منا 
يػيعىر ض لذلك كلكن العقل يعيد صاحبو إلى الرشدن العقل يعيد صاحبو إلى الحمىن أقولها مرة 

اننا ثم على ىذه أخرل من منطلع الحبن مرة أخرل من منطلع الشفقة على أنفسنا كعلى إخو 
األرض التي ائتمننا اهلل عليهان من منطلع الغيرة على ىذه الدكلة القدسية التي ائتمننا اهلل عليهان ما 

ينبغي أف نخوف األمانةن ما ينبغي أف نالب  مخالب ألعدائنا جميعانن يا عباد اهلل أكبوا إلى اهلل 
باب التوبة مفتوحن باب القبوؿ من اهلل لكم السيما في ىذه األياـ التي تناديكم أف أكبوا كتوبوا ف

مفتوحن رجب كما أدراؾ ما رجبن أكؿ شهر من أشهر الحـر ما أحلى فيو الرجوع إلى اهللن ما 
أحلى فيو الرجوع إلى الخالعن ما أحلى فيو الرجوع إلى موالنا عز كجلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل العظيم.
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 ١خ وجؤٜمبؽ صالس ماد أّ٘

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
 نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 يكم اليـو يتضمن ثبلث نقاطن أرجو أف ييتاح لي بيانها ملخالة بدكف إخبلؿ.إف حديثي إل

أما النقطة األكلى منها فهي أني ما كجدت خبلفان ق  بين الناس على اختبلؼ مذاىبهم كمشاربهم 
كرؤاىم كسياساتهم في أف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ىي السبيل األكحد الجتثاث جذكر الفساد 
 كلترسيخ أسس الالبلح كاإلصبلحن كلكن ما ىي الضمانة لتحقيع ىذه األخبلؽ اإلنسانية المثلى؟
الجواب عن ىذا يا عباد اهلل ىو أننا عندما نعود إلى ما ذكره أك كتبو علماء الفلسفة كاألخبلؽ 
كاالجتماع قديمان كحديثان نجد أنهم اتفقوا على أف ال سبيل إليجاد قيمو أخبلقية تػيٍنتػىزىعي من أفكار 

ليها من خبلؿ الناس كمن رؤاىم كما قد يتفقوف عليون كالسبب أف مالال  الناس إنما يينظر إ
األمزجةن كاألمزجة كانت كال تزاؿ متناقضةن كمن ثم فليس ىنالك من سبيل بعد البحث كالتنقيب 
الكتشاؼ قيمو أخبلقية ثابتة راسخة تلتقي عليها األسرة اإلنسانية جمعاءن ك خر من أكد ىذه 

سمو أصوؿ الشرائعن الحقيقة العالم البريطاني كالقانوني كالفيلسوؼ بنتاـن أكد ذلك في كتاب لو ا
لكنو اختلف عن أكلئك السابقين بأنو ذكر في  خر كتابو أف المرجع الوحيد الذم يمكن أف يرسخ 
قيمان أساسية لؤلخبلؽ إنما ىو الوازع الدينين كقاؿهلل كإف كانت األدياف مختلفة فمما ال ريب فيو 

ثل اإلنكليزم القائلهلل ال أخبلؽ أف الوازع فيما بينها كاحد. كلعل بنتاـ ىذا ىو أكؿ من سىي ر الم
بدكف دين كال دينان من دكف أخبلؽ. أقوؿ ىذا يا عباد اهلل منبهان إخوة لنا أال ينتهزكا الفرصة كنحن 

نقف في كجو تطرؼ التكفيريين كنقف في كجو ابتداعات الوىابيينن ال ينتهزف ىؤالء اإلخوة 
ن كإلبعاد مظلة الدين عن مجتمعنا الفرصة من أجل أف يستخدموا الوسيلة ذاتها لنبذ الدي

اإلسبلمي السورم الذم كاف كال يزاؿ يتنفس برئة اإلسبلـ كالدينن لكنو الدين الواعي السليم 
الذم ييعد المثل األعلى لبلقتباس من كتاب اهلل عز كجل كسنة رسولو. ال يحلمن أحدىم بحياة ال 

بلؿ ما ننهض بو من الوقوؼ في كجو دينية أك نوع من العلمانية في الحكم أك اإلدارة من خ
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بل أم مجتمع من  –التطرؼ التكفيرم كالبدع الوىابيةن لماذا؟ ألف الحالن الذم يقي مجتمعنا 
من التطرؼ الديني المتمثل في التكفير كغيره إنما ىو حالن الدين الواعين إنما  –المجتمعات 

عليو األمةن فلذا زاؿ ىذا الحالن ىو حالن الدين المنبثع عن كتاب اهلل كسنة رسولو كما أجمعت 
فحدث عن مرتع ىؤالء المتطرفين كال حرجن عندئذو يرتاعوف كيلهوف كيفعلوف ما يشاؤكفن كأقوؿ 

لهؤالء اإلخوةهلل انظركا ما ىي الببلد أك الجهات الذم ينتشر فيها ىذا التطرؼ الديني؟ ىي 
لى حمى الدينن البعيدة عن الجهات التي تعاني من جهل بالدين أك ىي الجهات التي تفتقر إ

ضواب  الدين. ىذه مبلحظة أرجو أف يتنبو إليها إخوة لنا يضربوف بالسبلح ذاتو الذم نقف بو في 
 كجو اإلرىاب الوىابي أك التكفيرم. تلك ىي النقطة األكلى.

أما النقطة الثانية فطالما قيل لي على لساف التذكير أك لساف النقدهلل أال ترل إلى التجاكزات 
لكثيرةن أال ترل إلى األخطاء كاألغبلط الكثيرة التي يقع فيها المسؤكلوف كالتي يقع فيها األمن ا

كغيره أال ترل ذلكن أال ترل أف ىذا يحتاج إلى معالجة؟ أقوؿ جوابان لهؤالء اإلخوة نعم نحن 
أك  نشترؾ معكم في مبلحظة ما تقولوف كلكن الفرؽ ىو أف في الناس الذين يركف ىذه األخطاء 
كثيران منها يتبعوف ذلك بالعمل على معالجتهان يسعوف السعي البلىث بجدٍّ كلكن بحكمة في 

سبيل معالجتهان ىنالك أناس ما ينبغي أف نشير إليهم بحديث كاض و أك غير كاض ن كىذا فرؽ ما 
هم بين الذين يجلسوف ليتحدثوا عن األخطاء كيحالونها إحالاءن كبين من يركف األخطاء فعبلن كلكن
يتحركوف بجد كلكن بحكمة في سبيل اقتبلعها. المهم يا أيها اإلخوة أننا ما ينبغي أف نػيٍهرىعى إلى 
معالجة أخطائنا عن طريع ردكد الفعلن كبعبارة أملىهلل ما ينبغي أف نهرع إلى معالجة أخطائنا عن 

مي في أحضاف من طريع الترامي في أحضاف برنار ليفين ما ينبغي أف نعالج أخطاءنا عن طريع الترا
حكموا على سورية باإلعداـ من حيث ىين كبعبارة أكثر جبلءن ما ينبغي أف نعالج ىذه األخطاء 

كنسعى إلى اجتثاثها عن طريع تقديم ىذا الوطن بما فيو كمن فيو ثمنان الجتثاث ىذه األخطاءن إذان 
اؿ ذلك األحمع الذم إذا زالت األخطاء كزاؿ معها الوطن أين تضع التالحي  إذان؟ أليس ىذا ح

حطم كجو صاحبو قبل أف يطير الذباب المنح  عليو؟ ىذه ىي النقطة الثانية يا عباد اهللن أرجو 
 أف نكوف على بينة من ذلك.

أما النقطة الثالثة فيا عجبان أيها الناسن يا عجبان من جماعة تقبع داخل ظبلـ مكشوؼ كىي جماعة 
ذبحة ال يقول على تنفيذىا إال من قد كيًضعى كراء مكشوفة لتضع خطة جهنمية لمجزرة بل لم
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صدره قطعة صخر عاتية بدالن من القلب الذم متع اهلل بو اإلنسافن ىذه الجماعة نف ذت خطتها 
ىذه كأرسلت بها إلى سورية ابتغاء أف تلتهب من جرائها حرب طائفية ثم إف الحرب الطائفية تقود 

وقود ال ينطفئن فعلت ذلكن كلكن األعجب أنها سرعاف ما إلى إشعاؿ ىذه األرض المباركة كلها ب
رمت من كجهها قناعان كاستبدلت بو قناعان  خرن نظرنا كإذا ىي تنوح مع الثكالىن نظرنا كإذا بهذه 
الجماعة تبكي مع األطفاؿ الذين يػيتٍّميوان كإذا بهذه الجماعة تبكي مع ااباء الذين ذيبٍّ ى أبناؤىم 

من ثم ماذا؟ ثم إنهم لطخوا المسؤكلين بل لطخوا الجيش الذم شأنو في كفقدكا أطفالهمن نع
العالم كلو أف يرعى أمن المواطنينن أف يرعى سبلمتهمن أف يرعى حمايتهمن ننظر فنجد ىذه 

الجماعة بعد أف رمت بقناع كاستبدلت بو قناعان  خر تتهم المسؤكلين بكل فئاتها بهذه الجريمة 
جريمة ذب  األطفاؿن جريمة القضاء على حياة البر ءن أال فتعلموا يا عباد  التي يفزع منها التاريخن

اهلل أف ىذه المكيدة إنما نسجت خيوطها في لبناف كىي المحاكلة الثالثة بعد المحاكلة األكلى 
التي كانت في حمه كالتي تلتها من بعد ثم جاءت على أعقابها ىذه الثالثة كل ذلك في سبيل 

كفي سبيل أف تسلم الحرب الطائفية سوريا كىي تلتهب إلى برنار ليفي لتنفيذ  إيقاد حرب طائفية
إذ قاؿ كقد أكصى الناس  rما قد قػيرٍّر. أال فليعلم الجميع أف شامنا ىذه التي شهد لها رسوؿ اهلل 

عند الفتن باللحاؽ بالشاـن قاؿهلل )إنها خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده( كقد علم 
ناس جميعان أف قلب الشاـ إنما ىو ىذا الوطن سوريا كأف قلب ىذا القلب إنما ىو دمشع. ال

ن نحن أسرة كاحدة rسوريا ىذهن شامنا ىذه أمينة على شهادة رسوؿ اهللن أمينة على كصف رسوؿ 
في ىذه األرض المباركةن أسرة كاحدة في ىذه األرض المباركةن ال يمكن لعدك كال لمتآمر أف 

قة ما بين فئاتها كمذاىبها إلى عداكة كبغضاءن من ىذا الذم يالدؽ أف فئة ممن كاف يحيل عبل
يعيش في الحولة أك ما حولها اعتدت على فئة أخرل كأف الفئتين تالارعتا فتقاتلتا فتذابحتا من 

ىذا الذم يالدؽ ىذان إنو عدك لئيم خارجي خط  كرسم في لبناف كأكحى بما فعل ككاف ذلك كلو 
رأيتموه. نحن نعلم جميعان أف اإلسبلـ الذم متعنا اهلل سبحانو كتعالى بالوعي الثاقب في ىذا الذم 

فهمو كمتعنا اهلل باإلخبلص التاـ في التمسك بون نعلم أف لهذا اإلسبلـ جذكران كأف لو أغالانانن 
 سبحانو جذكر ىذا اإلسبلـ إيماننا باهلل عز كجل ككل فئات ىذا الوطن المبارؾ تتمتع باإليماف باهلل

كتعالىن علم من علم كجهل من جهلن كىيهات ىيهات أف يستغني الجذع عن أغالانون ىذه 
حقيقة نعلمها الناس جميعان كال ييتاح ألحد من الناس أف يتآمركا علينان حاكلوىا في المرة األكلى 

طوا من ذلك كلم يأخذكا مما نتج الدرسن حاكلوىا في المرة الثانية كلم يشاؤكا أف يلتفتوا فيلتق
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الدرسن كحاكلوىا في المرة الثالثة فهبل استيقظوا ليأخذكا الدرس. األطفاؿ الذين  ذيبٍّحيوا أكالدنان 
الرجاؿ الذين قيًتليوا إخوتنان كرب أخو لك لم تلده أمكن النساء البلتي ريمٍٍّلن أك الثكالى أخواتنان 

اهلل عز كجل لنا كلهم جميعان فوؽ  بيننا كبينهم أعلى نسب نعتز بو ىذا االحتضاف الذم شاءه
شامنا التي شهد لها رسوؿ اهللن ما معنى شهادة رسوؿ اهلل أيها اإلخوة إف لم تكن ىذه ىي 

النتيجةن )ىي خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده( كىا أنا أجسد حقيقة ىذا الكبلـ 
صبلة الجمعة على ىؤالء الذين سبقونا إلى  الذم أقولو لكم بالبلة الغائب أأكديها بعد االنتهاء من

رحمة اهلل صغاران ككبارانن ذكوران كإناثانن ككم سئلت أىم شهداء حقان؟ نعمن الشهادة في دين اهلل 
قسمافهلل قسم يتالف بها ذلك الذم يقع صريعان أثناء معركة القتاؿ بين المسلمين كأعدائهمن 

الفريع الثاني من الشهداء ىو ذاؾ الذم قاؿ عنو  ىؤالء يدفنوف بثيابهم كدمائهم كفقههم معركؼن
رسوؿ اهللهلل )من قتل دكف دمو فهو شهيدن من قتل دكف مالو فهو شهيدن من قتل دكف عرضو فهو 
شهيد( ىذه شهادة من نوع  خرن يغسلوفن يكفنوفن ياللى كلكن لهم أجر الشهادةن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٌطبئف لوآ١ٔخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد 

فتعالوا بنا اليـو يا عباد اهلل نتفيأ ظبلؿ ألطاؼ قر نية أخاذة بعيدان عن دخاف األحداث كمشكبلتها 
كذيولها. كاأللطاؼ القر نية كمشاىدىا كثيرة كمتنوعة في تأثيراتها على النفوسن كلكني إنما أقالد 

قيقان لطيفان كلكنو في عتابان ر  –فيما تتضمنو  –منها في موقفي ىذا تلك األلطاؼ التي تتضمن 
الوقت ذاتو حارٌّ كحادٌّن عتاب يبعث اإلنساف على الخجل كعلى الحياء من اهلل سبحانو كتعالى 
مهما كاف محجوبان عنو بحجب ااثاـ كالذنوب كالملهيات كالمنسياتن أريد يا عباد اهلل أف نقف 

إلنسانية التي لم تيٍمسىٍخ فطرتها معان على بعض ىذه األلطاؼ القر نية كنتبين ما تفعلو في النفس ا
بعدن تأملوا على سبيل المثاؿ في ىذه ااية التي كم ككم اىتدل بمالباحها أناس تائهوفن ككم ككم 
جيًذبى بالخجل من اهلل عز كجل عند سماعها أناس شاردكف عاكفوف على اللهو كالفواحشن إنها 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل

ال ًذينى أيكتيوا  )أىلىٍم يىٍأًف لًل ًذينى  مىنيوا أىف تىٍخشىعى قػيليوبػيهيٍم ًلذًٍكًر الل ًو كىمىا نػىزىؿى ًمنى اٍلحىعٍّ كىالى يىكيونيوا كى
هيٍم فىاًسقيوفى( ]الحديد هلل  ًثيره مٍّنػٍ  [.ُٔاٍلًكتىابى ًمن قػىٍبلي فىطىاؿى عىلىٍيًهمي اأٍلىمىدي فػىقىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىكى

 العاتبتأملوا في ىذا االستفهاـ الرقيع 

 )أىلىٍم يىٍأًف لًل ًذينى  مىنيوا أىف تىٍخشىعى قػيليوبػيهيٍم ًلذًٍكًر الل ًو كىمىا نػىزىؿى ًمنى اٍلحىعٍّ(

أم إلى متى أرخي العناف كأفت  أمامكم الطريع لتنالوا رغائبكم كلتتقلبوا في شهواتكمن ألم يأف 
 –لك؟ أجلن كاف ممن ىيًدمى إلى اهلل لكم أف تشبعوا من دنياكم كأف تلتفتوا إلي ؟ ألم يأف لكم ذ
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ككاف إلف لهو كقعيد  –بهذه ااية الفضيل بن عياضن ككاف ممن ىيًدمى بها  –ككاف تائهان ضاالن 
 عبد اهلل بن المبارؾ ك خركف. –أىواء كشهوات 

كلكني يا عباد اهلل أريد أف أقف بكم على مشهد  خر من مشاىد ىذه األلطاؼ القر نية في كتاب 
عز كجلن ىو مشهد أصدقكم أنني ما مررت بو أثناء تبلكتي لكتاب اهلل إال كاستوقفني ىذا  اهلل

المشهد كاىتاجت بين جوانحي مشاعر من الخجلن مشاعر من الحياء من اهلل عز كجلن كأحسب 
أف ىذا الذم يطوؼ بنفسي ينبغي أف يطوؼ بذىن كل إنساف مثلي مؤمن باهلل عز كجلن اسمعوا 

 لعاتبهللىذا البياف ا

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبٍّوً  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى  أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى
 [.َٓكىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

 أعيدن كتأملوا بآذاف قلوبكمهلل

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبٍّوً  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى  أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى
 بىدىالن(كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى 

لكمن كأمرت إبليس ككاف معهم أف يسجد لكم ككرمتكم  –تكريمان ال عبادةن  –أسجدت المبلئكة 
لىٍقتىوي ًمن ًطينو( ]األعراؼ هلل  لىٍقتىًني ًمن ن ارو كىخى  [.ُِكخلقتكم على عيني فاستكبر إبليس قائبلنهلل )خى

ف تعرضوا عنين أف تعرضوا طردتو من أجلكم أنتمن طردتو تكريمان لكمن أفيكوف جزائي لديكم أ
عمن كرمكمن عمن أسجد مبلئكتو لكمن كتتخذكا من عدككم كعدكم كليان لكم من دكنين أفهكذا 

 يكوف الحع )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن(.

ذ يا عباد اهلل؟ أال تشعركف باألسى كالخجل كالحياء يهتاج كل ذلك أال تركف إلى ىذا العتاب ااخا
بين جوان  كل كاحد منا ككأف كيبلًّ منا يقوؿ ال يا رب أنا ما اتخذت الشيطاف كليان من دكنك لكنو 

الضعف ىو الذم جعلني أنقاد لوحي شهواتي كأىوائي كقد كانت السبلح األكؿ في يد ىذا 
لئلنسافن نعم. ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينها. عندما نتلوا ىذه ااية ال  الشيطاف الذم أعلن عداكتو

أظن أف فيها من يتلوىا بفكر مستيقظ كقلب نابض إال كيذيبو الخجل من مواله كخالقو عز كجل.  
كنت ذات يـو أتلو ىذه ااية على بعض المسامع كأبين ما تحملو في طواياىا من ىذا العتب 

هتاج بين جوانحنا عندما نالغي إلى ىذا الكبلـ الرباني العاتب األخاذ كإذا الرقيع كما ينبغي أف ي
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بأحدىم ينبرم ليقوؿهلل إف عالر العلم عالر قانوف التطور قد أسدؿ ستاران صفيقان على قالة  دـ 
كخلع اهلل لو من تراب كىذه المسألة كلهان كلما كدت أف أفت  أمامو ملف الحديث العلمي عن 

ناسخة التي ينسخ البلحع منها السابع بدءان من النظرية البلمركية األكلى التي نظريات التطور المت
نسختها الداركينية ثم الداركينية التي نسختها الداركينية الحديثة ثم الداركينية الحديثة التي 

نسختها اليـو الحيرة التي يعاني منها عقل اإلنساف الغربين قبل أف أبدأ بهذا الحديث إذا بنداء 
مس في سرم يقوؿ دعك من ىذا التفاليلن كاصل تبلكة كبلـ اهلل كاقرأ ااية التي تليهان قرأتن يه

 ما ىي؟

ٍلعى أىنفيًسًهٍم كىمىا كينتي ميت ًخذى اٍلميًضلٍّينى عىضيدان(  )مىا أىٍشهىدتػُّهيٍم خىٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى
 [.ُٓ]الكهف هلل 

قبل خمسة عشر قرنان ليتلقاه الناس بعد ثبلثة عشر قرنانن أجل  rردٌّ رباني تنزؿ على محمد 
أعرضت عن ذلك التفاليل ككقفت أماـ الحقيقة العلمية المثلىن قلتهلل أنتم تعتزكف بأنكم رجاؿ 
علم كمن ثم فأنتم ال تتعاملوف مع الغيب كالغيبيات كإنما تتعاملوف مع دليل التجربة كالمشاىدة 

تتهموف المؤمنين باهلل بأنهم غيبيوف بعيدكف عن إدراؾ الحقائع  المادية أليس كذلك؟ كأنتم
العلميةن قلتهلل فما لكم تغرقوف في يىمٍّ بل مستنقع من الغيبيات عندما تتحدثوف عن كيفية خلع 
ٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض(ن  السموات كاألرضن ىل شاىدتم ذلك؟ يقوؿ الخالعهلل )مىا أىٍشهىدتػُّهيٍم خى

أف الكوف إنما كجد عن طريع االنفجار األعظم أك األصغر أك الغاز السديمي أك ..  من أين لكم
أك أم شيء  خرن ما لكم تسبحوف في مستنقع من الغيبيات التي ال يرفدىا علم كأنتم الذين 
طلقتم الغيبيات كتزكجتم دليل التجربة كالمشاىدة ال غيرن ثم إنكم متى اشتركتم مع الخالع 

فتبينتم كيف خيًلعى اإلنساف ككيف تطور من حيواف أقل شأنان ثم تطور بعد ذلك ثم سبحانو كتعالى 
تطور إلى أف  ؿ إلى حالتو ىذهن أفكنتم تشاىدكف ذلك المخلوؽ إذ كاف يتطور في تلك القركف 

 المتالرمة السابقة أـ إنو حديث غيب كأنتم تغمضوف مع العين العقل أيضانن ربكم يقوؿهلل 

ٍلعى أىنفيًسًهٍم كىمىا كينتي ميت ًخذى اٍلميًضلٍّينى عىضيدان()مىا أىٍشهىدتػُّهي   ٍم خىٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى

ما كنت ألتخذ الذين يضلوف الناس باسم العلم شركاءى أك معينين لي في خلع اإلنساف. قلتهلل أنا 
لن أتحدث عن النظريات ككيف تناسخت كلكني أنقل لك كبلـ الخالع سبحانو كتعالى فأتني 

بجواب على ما يقولو الخالعن أنت رجل علمن رجل العلم ينبغي أال يلتفت إلى الغيب كالغيبياتن 
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كفرتم باهلل إال ألنكم ابتعدتم عن الغيب كالغيبيات؟ إذان ينبغي أف تسجنوا أنفسكم في سجن   كىل
التجربة كالمشاىدة الماديةن متى جربتم كمتى شاىدتم خلع السموات كاألرض؟ متى جلستم مع 

  لتكونوا شركاء معو بل عونان لو في خلع اإلنساف؟! صدؽ اهللن ما أعجز –إف جاز التعبير  –اهلل 
كتاب اهلل عز كجلن كاهلل إني ألرل أف كلمة اإلعجاز تتقاصر عن سمو كتاب اهلل عز كجلن يبدأ 
البياف بقالة  دـ كإسجاد اهلل المبلئكة لو كقد علم أنو سيأتي مع القركف ااتية من ينطع بهذا 

 الهراء باسم العلم فأتبع ذلك الحديث ىذا الرد

ًة اٍسجي  ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى ديكا ًادى
 [.َٓكىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

على قالة  دـ كخلع اهلل لو كإسجاد المبلئكة لو  إذان يلتفت البياف اإللهي إلى من يريد أف يرد
بنظريات التطور التي يفرحوف بها كما يفرح األطفاؿ باللعب تتقلب في أيديهمن يقوؿ بعد ذلك 

 مباشرةهلل 

ٍلعى أىنفيًسًهٍم كىمىا كينتي ميت ًخذى اٍلميًضلٍّينى عىضي  دان( )مىا أىٍشهىدتػُّهيٍم خىٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى
 [.ُٓ]الكهف هلل 

عباد اهللهلل ىذا ىو كتابنان إنو كتاب ربنا سبحانو كتعالىن ىل تتالوركف أف ابن  دـ تشرؼ في حياتو 
ىذه بشيء أعز كأجل كأبقى من ىذا الخطاب الذم سما اهلل عز كجل اإلنساف بو إلى مستول 

كـر اهلل عز كجل بها اإلنساف  مناجاتو لون ال أعتقدن ليس في الدنيا كال في ااخرة نعيم بل مكرمة أ
كهذه المكرمة إذ جعلو أىبلن لمناجاتون جعلو أىبلن لمخاطبتون فيا عجبان لمن يعيش حياتو ىذه كلها 
كىو في شغل شاغل عن الخطاب الرباني الذم يبلحقون يا عجبان لئلنساف الذم يقضي حياتو عامان 

يناديو أف التفت إلي ن أف أقبل إلي ن اسمع  إثر عاـو إثر عاـو كعما قريبو سيقضي نحبو ككتاب اهلل
نداء اهلل لكن اسمع تحببو لكن اسمعن كلكنو يعرضن اللهم ال تجعلنا من ىؤالء الذين أعرضوا 
عن كتابكن اللهم اجعلنا ممن سعدكا بكتابك في الدنيا كدخلوا في الشفاعة بو يـو العقبىن أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

حمدان كثيران كما أمرن كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفرن  الحمد هلل
كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون عباد اهلل اتقوا اهلل فيما أمر كانتهوا 
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األحداث  عما نهى عنو كزجر كبعدن فلف فيكم من كاف يتوقع ربما أف أعود فأتحدث عن ىذه
كالمشكبلت أك الذيوؿ التي جرتهان كلكني أقوؿ لكم أيها األخوة باختالار شديد إنها حرب 
معلنة من أعداء اهلل كأعداء دينو على اهللن كلتعلموا كليعلم الناس جميعان أف اهلل ال يحاربن كإف  

لنة على اهلل كاف ىناؾ من أعلن الحرب عليو كعلى دينو كقيمون أليس من مظاىر ىذه الحرب المع
عز كجل التحدم الذم نطع بو بعضهم كالذم غه  بو  خركف؟!! تحدم المالطفى صلى اهلل 

عليو كسلم الذم قاؿ عن الشاـ إنها ستبقى دار أمنو كإيمافن إف فيهم من قاؿ بل تحدل بل إنها 
الئل ستتحوؿ دار حرب كدماءن أليس ىذا دليبلن على أنها حرب معلنة على اهلل؟! أليس من الد
على أنها حرب معلنة على اهلل عز كجل التحدم الذم غه  بو بعضهم كنطع بو بعضهم 

للمالطفى صلى اهلل عليو كسلم إذ قاؿ في الحديث الالحي  عن الشاـ )إنها خيرة اهلل من أرضو 
يجتبي إليها خيرتو من عباده(؟! أليس من دالئل ىذه الحرب المعلنة على اهلل سبحانو كتعالى تتبع 

الالحين كاألكلياء كاألبداؿ الذين أخبر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في أربع أحاديث أنهم ال
موجودكف في الشاـ؟! أليس من الدليل على ما أقوؿ أنهم يتتبعونهم في بيوتهم داخل أسرىم 

ليرسلوا إليهم شظايا الموت؟! أكلياء أبداؿ صالحوف قابعوف في بيتوىم يستنزلوف الفرج كالرحمة 
موالىم كخالقهم ىنالك من يتتبعهمن كل ىذا دليل على أنها حرب معلنة على اهلل من خبلؿ  من

اإلعبلف على قيمو مبادئو كصايا رسولو بشائر رسولو صلى اهلل عليو كسلمن بل من خبلؿ ما عيرفت 
؟! بو الشاـ كمساجدىا من الدركس العلمية كاألذكار التي ال تنقطعن أين ىي مجالس األذكار اليـو
؟! كلكم يعلم الجوابن إذف ىنالك من يتقالد  أين ىي مجالس العلم؟! كإلى ما  ؿ أمرىا اليـو
إلى أف تكوف الشاـ على النقيض مما بش ر بو رسوؿ اهلل كمما أكحى بو رسوؿ اهللن كلكن أفيمكن 
 أف تستعلن الحرب على اهلل؟! أفيمكن أف يوجد من يتحدل اهلل سبحانو كتعالى؟! يخادعوف اهلل

 كىو خادعهم.
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 ِشىٍخ اٌّياط ا١ٌَّطو ػٍٝ وض١و ِٓ ا١ٌٍَّّٓ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 بة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذن

من المسجد الحراـ إلى المسجد األقالى  يةه  rنزلت تعليقان على مكرمة اإلسراء بالمالطفى 
كاحدة كلكن تلتها بضع  يات ما أكثر ما تساءؿ المفسركف عن كجو العبلقة بين األكلى منها كبين 

ث عن مكرمة اإلسراء التي أكـر اهلل بها رسولو تلك التي تلتها. اايات التي جاءت بعد الحدي
تتحدث عن بني إسرائيل كعن جولتين من الطغياف كالبغي قضى اهلل سبحانو كتعالى بأف  rمحمدان 

تخوض غمارىان أما الجولة األكلى فقد انقضت كأما الجولة الثانية فهي  تية كما يقوؿ بياف اهلل عز 
التي افتتحت بها السورة كبضع  يات جاءت من بعدىا؟ كجل. ترل ما كجو العبلقة بين ااية 

 تعالوا نقرأ ىذه اايات أكالنن يقوؿ اهلل عز كجلهلل

لىوي لًنيرًيىوي )سيٍبحىافى ال ًذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه لىٍيبلن مٍّنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد األىٍقالىى ال ًذم بىارىٍكنىا حىوٍ 
( ]اإلسراء هلل ًمٍن  يىاتًنىا ًإن    [.ُوي ىيوى الس ًميعي البىاًليري

 ثم يقوؿ مباشرةهلل

نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىجىعىٍلنىاهي ىيدنل لٍّبىًني ًإٍسرىائًيلى أىال  تػىت ًخذيكٍا ًمن ديكًني كىًكيبلن * ذيرٍّي ةى  ٍلنىا )كى تػىيػٍ مىٍن حىمى
نى  ا ًإلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى ًفي اٍلًكتىاًب لىتػيٍفًسديف  ًفي األىٍرًض مىر تػىٍيًن مىعى نيوحو ًإن وي كىافى عىٍبدان شىكيوران * كىقىضىيػٍ

ا بػىعىثٍػنىا عىلىٍيكيٍم ًعبىادان ل نىا أيٍكًلي بىٍأسو شىًديدو  ًبيران * فىًلذىا جىاء كىٍعدي أيكالىيمى فىجىاسيوٍا ًخبلىؿى كىلىتػىٍعلين  عيليٌوان كى
يىاًر كىكىافى كىٍعدان م   ٍدنىاكيم بًأىٍموىاؿو كىبىًنينى كىجىعىٍلنىاكيٍم أىٍكثػىرى الدٍّ ٍفعيوالن* ثيم  رىدىٍدنىا لىكيمي اٍلكىر ةى عىلىٍيًهٍم كىأىٍمدى

ٍأتيٍم فػىلىهىا فىًلذىا جىاء كىٍعدي ااًخرىًة لًيىسيوؤيكٍا كي  ًإٍف أىسى جيوىىكيٍم( نىًفيران * ًإٍف أىٍحسىنتيٍم أىٍحسىنتيٍم أًلىنفيًسكيٍم كى
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ا دىخىليوهي أىك ؿى مىر ةو كىلًييتىبػٍّريكٍا مىا عىلىٍوٍا ا لخطاب للمسلمين )كىلًيىٍدخيليوٍا اٍلمىٍسًجدى( أم بنو إسرائيل )كىمى
 [ٕ-ِتػىٍتًبيران( ]اإلسراء هلل 

العبلقة بين ااية األكلى التي افتتحت بها السورة كبين ىذه اايات األخرل التي تلتها أصبحت 
ىذا العالر يا عباد اهلل. الرابطة التي يلفت البياف اإللهي نظرنا إليها بين المكرمة  بيػٍّنىةن كاضحة في

إذا سرل بو من المسجد الحراـ إلى المسجد األقالى كبين  rالتي أكـر اهلل بها رسولو محمدان 
ىذا الذم يذكره بياف اهلل عز كجل عن الطغياف الذم يمارسو بنو إسرائيل في دكلتين سجل التاريخ 

لقالي أكالىما كىا ىو ذا يسجل اليـو الثانية منهمان العبلقة كاضحةن ىا نحن نرل أيها اإلخوة ا
ىذه الجولة الثانية التي تمارسها إسرائيل منذ ما يقارب سبعين عامانن ىا ىي ذم تمارس كل أنواع 
تهان الطغياف كالبغين ىا ىي ذم تغتالب األرض كالماؿ كالعرضن كىا ىي ذم تطرد الناس من بيو 
تهدـ بيوتهم كتستلب مساكنهم كمزارعهم على مرأل منهمن تمارس ذلك كلو كأكثر دكف أف 

يتحرؾ لساف بلنكار لهذا الطغياف الثاني الذم أخبر عنو بياف اهلل سبحانو كتعالى. ىذه الرابطة لئن 
 لم تكن جلية في العالور السابقة فلنها اليـو قد أصبحت جلية

ًخرىًة لًيىسيوؤيكٍا كيجيوىىكيٍم كىلًيىٍدخيليوٍا اٍلمىٍسًجدى كىمىا دىخىليوهي أىك ؿى مىر ةو كىلًييتىبػٍّريكٍا مىا عىلىٍوٍا )فىًلذىا جىاء كىٍعدي اا
 [.ٕتػىٍتًبيران( ]اإلسراء هلل 

قتبلن فتكان إىبلكانن فما موقفنا نحن؟ ما الموقف الذم ينبغي أف يتخذه المسلموف؟ ىذا ما يسألنا 
 حانو كتعالى.عنو بياف اهلل سب

عباد اهللهلل أقولها لكم باختالارن ليس عجيبان أف نرل أف أمريكا قد جندت كل قوتها كسائر 
سلطانها المادم كالمعنوم على المؤسسات الدكلية لخدمة ىذا العدك الذم أخبر البياف اإللهي 

مستعمرة  عن جولتو الثانية في الطغياف كالبغين فنحن نعلم جميعان أف أمريكا اليـو إنما ىي
إسرائيلية كبيرةن ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمهان كأنها ال تبالي في خدمة ىذا العدك أف تمزؽ سائر 
النظم كسائر القوانين كالمبادئ اإلنسانية كالدكلية في سبيل ذلكن كىا ىي ذم تظهر عبلقتها مع 

ال يستطيع العقل أف إسرائيل كعبلقة العبد الخادـ مع السيد كالمطاعن كلكن األمر الغريب الذم 
يستبين لو سببان أف نجد إخوة لنا من حولنا قد جعلوا من أنفسهم أدكات يتقاذفها السيد المخدـك 

كالعبد الخادـ كما يتقاذؼ الناس الكرة بين أقدامهمن ىذا ىو المر العجيب يا عباد اهلل. فيم 
كرة الجهاد في ككيف صمتت األصوات التي كانت إلى عهد قريب قد بحت كىي تنادم بضر 
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سبيل اهلل لتطهير األرض المقدسة من رجس اليهود كإعادتها إلى مبلكها كأصحابها الشرعيين؟ فيم 
خفتت تلك األصوات التي كنا نسمعها إلى فترة قريبة كىي تدعو أقوؿ إلى الجهاد في سبيل اهلل 

هلل سبحانو كتعالى ضد العدك اإلسرائيلي المغتالب الذم يمارس جولتو الثانية كما يقوؿ بياف ا
طغيانان كبغيان كاستبلبان لؤلرض كاألكطاف كالحقوؽ؟ لماذا سكتت تلك األصوات كلماذا أصغينا إليها 
كإذا ىي تنطع بنقيض ما كانت تنطع بو باألمس؟ سلوا شيوخ الدين كشيوخ الحكم في قطر لماذا 

الجهاد في سبيل اهلل  رفعت عقيرتها الكل عاـ ثمانية كتسعين كتسعمائة كألف كىي تدعو إلى
كتدعو إلى الوقوؼ في كجو ىذا العدك الغاصبن تدعو الجميع العرب كالمسلمين إلى أف ينهضوا 

كيؤدكا حع اهلل عز كجل في أعناقهم جهادان في سبيل اهلل تطهيران لهذه األرض المقدسة من 
المكافن نعم الغاصبن كاف ذلك بمناسبة تكريم ذلك المفكر المسلم ركجيو غاركدم في ذلك 

يطيب لي أف أكجو ىذا السؤاؿ لشيوخ الدين كشيوخ الحكم كيف كانوا يدعوف  نذاؾ إلى الجهاد 
كأصغي السمع اليـو كإذا بذلك الالوت قد خفتن كإذا بالحديث الذم أسمعو نقيض ذلك 
إنهم الحديث تمامانن كإذا بالكبلـ في مجملو يقوؿ إف بني إسرائيل دكلة كإف اإلسرائيليين إخوة ك 

أصحاب حع كإف األمور ينبغي أف تسير على نحو إيجابي بناء فيما بينهمن أنا أسأؿ يا عباد اهللن 
كليتني أسمع الجوابهلل أىكىٍحيه جديد ىب  من سماء اهلل عز كجل إلى األرض ينسخ شرعة كيضع 

أف فلسطين  في مكانها شرعة أخرل؟! أرسل كأنبياء بعد خاتم الرسل كاألنبياء قد بيًعثيوا ليوضحوا
حع شرعي سائغ لهؤالء الذين يسرحوف كيمرحوف كيتبركف كما قاؿ اهلل عز كجل ما علوا تتبيران؟! 
ىل بيًعثى رسل كأنبياء بشرعة جديدة تقوؿهلل بل اإلسرائيليوف ىم الناس البر ء المظلوموف أصحاب 

كف اليـو ما علوا الحع كأف الفلسطينيين ىم الظالموفن ىم العتاة كىم الباغوف كىم الذين يتبر 
تتبيران؟! كيف؟ كيف؟! أريد أف أسمع الجوابن كإلى أف أسمع الجواب أقوؿ لكم متبرعان باختالار 
شديد الجوابهلل الجواب يا عباد اهلل يتمثل في فرؽ ما بين تعامل المسلمين اليـو مع اإلسبلـ 

ن أك كثيركف من المسلمين ال يـو يتعاملوف مع ما كتعامل سلفهم الالال  مع اإلسبلـن نحن اليـو
يسمى اليـو اإلسبلـ السياسي أم اإلسبلـ الخاضع للرؤل السياسية المختلفةن أما المسلموف 

الالادقوف مع اهلل ككتابو كرسولو باألمس فقد كانوا يتعاملوف مع ما يسمونو السياسة اإلسبلمية أم 
إلى سلفنا الالال  الذين  السياسة الخاضعة لئلسبلـ كانظركا إلى فرؽ ما بين المبدأينن انظركا

نشرؼ بأننا نسير على أقدامهمن نسير على نهجهمن نتمسك بالقيم التي تمسكوىا معتالرة من  
ن مبدؤىم إتباع السياسة اإلسبلمية أم الخاضعة لئلسبلـ المتفقة مع rكتاب اهلل كسنة رسولو 
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ـ نعم كلكن على أف يخضع أكامر اهلل عز كجلن أما اليـو فقد  ؿ األمر إلى النقيض تمامانن اإلسبل
للسياسةن اإلسبلـ نعم كلكن على أف يخضع للرؤل المزاجيةن اإلسبلـ نعم كلكن على أف يخضع 

لمحالفة ما بيننا كبين العدكن عدك اهلل كعدك الدين كعدك األمةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 العظيم.

هلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر الحمد هلل حمدان كثيران كما أمرن كأشهد أف ال إلو إال ا
كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران 

 كنذيران.

أما بعد فيا عباد اهللهلل ال أعلم حكمان سلوكيان بعد األحكاـ البدىية المعركفة في دين اهلل عز كجل 
ذ صدر اإلسبلـ إلى يومنا ىذا كلجماعهم بالقوؿ كالسلوؾ على ضركرة أجمعت عليو األمة من

الدعاء ألكلياء أمور المسلمين أف يلهمهم اهلل الرشد كأف يالرفهم عما ال يرضيو كأف يحبب اهلل 
إليهم اإليماف كأف يزينو في قلوبهمن كأف يكره إليهم الكفر كالفسوؽ كالعالياف. ىذا ما اتفع عليو 

ف كالمسلموف الذين كانوا من حولهمن كىذا ما قالو إماـ الهجرة اإلماـ مالك كىذا الخلفاء الراشدك 
ما قالو العالم الرباني الفضيل بن عياضهلل )لو أف لي دعوة مرجوة القبوؿ لجعلتها في كلي أمر 

المؤمنين( كىذا ما قالو عبد اهلل بن المبارؾن كىذا ما أفاض فيو اإلماـ الغزالي في كتابو اإلحياءن 
كلكني أعود فأذكركم بمشكلة المزاج الذم يأبى كثير من المسلمين إال أف يكوف مسيطران على 
كحي اهلل عز كجل كتعاليم المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في كياناتهمن ىذه مشكلة المشاكل 
باختالار يا عباد اهللن أصحاب ىذه األمزجة يقوؿ أحدىم ال. بل ندعوا اهلل عليهم ما دمنا ال 

عنهم فلذا أعلن المزاج الرضى عنهم تحولنا إلى الدعاء لهمن ما الدليل على ما تقوؿ. يقوؿ  نرضى
قائلهمهلل ىا ىو ذا محمد صلى اهلل عليو كسلم دعا شهران على قبيلتي رعل كذكواف دعا عليهم كلم 

 يدعو لهم.

بيلة رعل انظركا يا عباد اهلل كيف يحجب المزاج اإلنساف عن بدىيات اإلسبلـن ىل كاف في ق
كذكواف من أكلياء أمر المسلمينن ىل كاف فيهم كاحد يقود المسلمين .. كاف خليفة للمسلمين  
كاف كلي أمر المسلمينن ثم من ىؤالء الذين دعا عليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شهران  

شهركا سبلحانن شخالان من عيوف أصحابون لم يفعلوا شيئانن لم ي ٗٗكامبلن؟ إنهم القتلة الذين قتلوا 
كلكن جريمتهم أنهم اتجهوا إلى نجد تنفيذان ألمر هلل عز كجل كدعوا لئلسبلـن ىؤالء خضعوا 
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للقالاصن ىؤالء قتلةن كىا نحن ندعوا على القتلة. كلكن يا عجبان لمن حجبو مزاجو عن دين اهللن 
دعو لو بالهدايةن يأبى أف يدعوا لولي أمر المسلمين ال بالحة ال بطوؿ العمرن كإنما يأبى أف ي

بالسير لطريع الرشدن باالبتعاد عن طريع الضبلؿ كالغين يأبىن لماذا ألف مزاجو مالر على أف 
 يدعو عليو.

ن  أيها األخوةهلل ىذا النموذج من نماذج كثيرة تشكل المشكلة الكبرل في حياة المسلمين اليـو
ألف ىذا الشعار يفيدن كألف نحن نتكلم باسم اإلسبلـن نرفع شعارات اإلسبلـ فوقنان نعم ذلك 

ىذا الشعار رأس ماؿ يمكن أف نتاجر بون كلكن عند التنفيذ أنهرع إلى االنقياد لكتاب اهلل كرسولو 
أـ نهرع إلى االنقياد ألمزجتنان كلكم يعلم الجوابن عندما نتحرر من أمزجتنان نتحرر من أنفسنا 

لمزاجن لسنا عبيدان لهولن لسنا عبيدان لشهوةن  كنعلن ألنفسنا مع ذاتنا مع قلوبنا بأننا لسنا عبيدان 
. كلكنا عبيدان لموالنا الذم سنقف غدان بين يديون في ىذه الحالة  لسنا عبيدان لحاكم كال  لمحكـو
نرجع إلى كتاب اهللن كنرجع إلى ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن أعجب الناس بو أك لم 

ا عباد اهلل. رعل كذكواف دعا عليهم رسوؿ اهلل إذف يجب يعجبوا. الدكاء أف نتحرر من أمزجتنا ي
علينا نحن أيضان أف ندعوا على حكامنان ككأف رعل كذكواف ىم خلفاء المسلمينن ىا ىو رسوؿ 
اهلل دعا لثقيف. اللهم اىد ثقيفان كأت بهم مؤمنينن كمن ىي قبيلة ثقيف؟ ىم أكلئك الذين طردكه 

موا جسمو كقدميون ىا ىو ذا دعا لهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عندما كاف في الطائفن ىم الذين أد
من عيوف أصحابون كلذلك نحن نتقرب إلى  َٕعليو كسلمن ألنو لم يكن كاحد منهم ممن قتل 

 اهلل بالدعاء ألنفسنا كبالدعاء لقادتنا على النحو الذم أمرنا بو. 
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)ِ ٚا اٌَِٝ هللاَّ  )فَفِوُّ

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ين المتنوعين عباب بحر ىائج متبلطم األمواج مما أرأيتم إلى سفينة عمبلقة تمخر بركابها الكثير 
يجعلها تميد  نان ذات اليمن ك نان ذات الشماؿ مما يجعل مقدمتها تتنكس  نان لتغيب في مياه 

البحر كترتفع  نان  خر لتدنو إلى الوضع العمودم بكل من فيهان كىكذا تنقطع  ماؿ الجميع عن 
الكونية كالمادية كلها كيدنو منهم شب  الموت  أسباب الحياة كالنجاة كتتقطع عنهم السبل

المخيف المرعبن عندئذو تستيقظ مشاعر الفطرة اإليمانية بين جوان  كل منهم أيان كانت العقائد 
التي كانوا يعتنقونهان كعندئذو يتجو الجميع إلى إلههم الذم تذكركه بعد نسياف كعندئذو يتعاملوف 

 لى بعد طوؿ إىماؿن ىذه حقيقة نعرفهان كصدؽ اهلل القائلهللمع حقيقة عبوديتهم هلل سبحانو كتعا

ًإذىا مىس كيمي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن تىٍدعيوفى ًإال  ًإي اهي( ]اإلسراءهلل   [.ٕٔ)كى

. أما السفينة فهي  ن تلك ىي حالنا التي نمر بها اليـو أيها الناسن يا عباد اهللهلل تلك ىي حالنا اليـو
مقدسة التي أقامنا اهلل عز كجل عليهان كأما األمواج المتبلطمة عن يمين كشماؿ ىذه األرض ال

فلنما ىي الفتن التي تيالىد ري إلينا أسبابها من كل حدب كصوب دكف أف نرتكب جريمة اقترفناىا 
كدكف أف نرتكب موبقة اقتطفناىان كأما االنقطاع عن ااماؿن كأما السبل التي تقطعت بنا عن 

لمادية المختلفة التي كنا نمارسها فتتمثل في إخوة لنا كنا نحسب أنهم يمارسوف األخوة األسباب ا
في سبيل اهلل عز كجل بيننا كبينهم كيمارسوف في سبيل ذلك اإلصبلح كلكنا نظرنا فوجدنا أنهم 
 يمارسوف بدالن من ىذه األخوة في سبيل اهلل العداكة كالبغضاء في سبيل الشيطافن كرأيناىم بدالن 

[ رأيناىم يؤثركف أف يفسدكا ُمن أف ينفذكا أمر اهلل القائلهلل )كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍم( ]األنفاؿهلل 
بدالن من أف ياللحوان كأف يرسلوا صواعع اإلفساد ما استطاعوا إلى ذلك سبيبلنن كنظرنا إلى جيرافو 
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يوصيني بالجار حتى  مازاؿ جبريل) :rلنا حسبنا أنهم أك كبيرىم سمع ككعى قوؿ رسوؿ اهلل 
ظننت أنو سيورثو( كالحديث متفع عليون كنظرنا كإذا بهؤالء الجيراف ال يفتؤكف يرسلوف إلينا 

أسباب الدمار كأسباب الهبلؾ دكف أم جريمة كما قلت لكم اقترفناىان دكف أم موبقة ارتكبناىان 
جميع يرسلوف سهاـ عداكتهم من كننظر إلى العالم البعيد البعيد كإذا بالجميع يكيدكف لنان كإذا بال

قوسو كاحدةن كىكذا فأنا نجد السبل المادية التي يمكن أف نتمسك بواحد منهان ىا ىي ذم 
السبل كلها تقطعتن كىا ىي ذم األسباب المادية كلها تحولت إلى ببلء كإلى نكاؿ ضدنا بدالن 

لى كل حدب كصوب كإذا بالكوف  من أف تكوف عونان لنا. إذان فها نحن ننظر يمينان كشماالنن ننظر إ
كلو قد تحوؿ إلى عدكن كإذا باألسباب المادية العلمية المتنوعة التي كنا نستأنس بها كنعتمد 

عليها قد انمحت كزالت. من ىو الالاحب الذم بقي لنا؟ إنو كاحد ال ثاني لو يا أيها الناسن إنو 
إنو صاحبنا الذم سنرحل عن ىذه الحياة الالاحب الذم ال يتركنا سواء أقبلنا إليو أك أعرضنا عنون 

الدنيا كنخوض غمار اإلقباؿ على ااخرة كىو يظل معنان إنو اهلل سبحانو كتعالىن إنو اإللو الذم 
 يقوؿ لنا السيما في مثل ىذه الحاؿهلل

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره مًُّبينه( ]الذارياتهلل 

 يقوؿ لناهلل

ري الن اًصرًينى( ] ؿ عمرافهلل )بىًل  يػٍ  [.َُٓالٌلوي مىٍوالىكيٍم كىىيوى خى

 يقوؿ لناهلل 

 [.ِِ)كىمىا لىكيم مٍّن ديكًف الل ًو ًمن كىًليٍّ كىالى نىاًليرو( ]العنكبوتهلل 

 يقوؿ لناهلل

 [.ٗ)ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿهلل 

 يقوؿ لناهلل

 [.ّْجىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم( ]األنعاـهلل )فػىلىٍوال ًإٍذ 

ىذا ىو الالاحب الذم بقي لنا في ىذه الحالة المدلهمة التي قضاىا اهلل سبحانو كتعالى لنا كال 
أقوؿ علينا. كلكن اهلل عز كجل كىو صاحبنا في كل حاؿ يريد منا أف نعلن الطلب الذم نحتاج 
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أف نعلن عن احتياجنا إليو كما كنا نعلن عن  –موالنا كخالقنا  –يد منا صاحبنا ىذا إليون ير 
احتياجنا إلى عبادهن كما كنا نػيٍهرىع إلى األسباب التي جندىا اهلل عز كجل كما شاءن ينتظر اهلل عز 

لنا؟ كجل منا أف نلتفت إليو فنعلن عن طلب حاجتنان ينتظر اهلل عز كجل منا أف نلجأ إليو فهل فع
ىل كقفنا أذالء على بابو؟ ىل مددنا يد الحاجة إلى بابو؟ ىل أقبلنا إليو قائلينهلل ىا نحن نجدد 

العهد معكن ىا نحن نعود تائبين إليكن ىا نحن مقركف بذؿ عبوديتنا لك كبلعراضنا الذم تطاكؿ 
ئل كلها قد أمده عنك؟ ال يا أيها اإلخوةن على الرغم من أف السبل كلها قد سيد ٍت كأف الوسا

تقطعت مما بيننا كبين ما نأملو كننتظره كلم يبع أمامنا إال مسبب األسبابن لم يبع أمامنا إال ذاؾ 
الذم قلوب العباد بين إصبعيو يقلبها كما يشاء فلماذا ال نقبل إليو؟ ألم يقلهلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي 

ليو؟ كما معنى )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو( التجئوا إليون فركا من المالائب لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره مًُّبينه( لماذا ال نفر إ
التي تبلحقكم فركا من الفتن التي تحي  بكمن فركا منها إلي  كلسوؼ تجدكف مني خير مبلذ. أين 

 ىم الذين يفركف إلى اهلل.

ري الن اًصرًينى(. يػٍ  ألم يقل )بىًل الٌلوي مىٍوالىكيٍم( ال غيره )كىىيوى خى

أين ىم الذين قالوا بملء أفواىهم بعد أف أيقنوا بذلك بملء قلوبهم أنت موالنا يا رب ال مولى لنا 
 سواؾن أين؟ أين؟

أيها الناسن يا عباد اهلل مسافة ما بيننا كبين الفرج خطوة كاحدةن إنها تتمثل في صدؽ االلتفات 
إلى اهلل سبحانو كتعالى. ما الفرؽ  إلى اهللن إنها تتمثل في صدؽ الرجوع إلى اهللن في صدؽ التوبة

بين حالنا التي أصفها كبين ىؤالء الذين أبحركا فاىتاج البحر عن يمينهم كشمالهم كاىتاجت 
األمواج عن يمين كشماؿ كعرفوا أف األمل بالحياة قد انقطع كأف أسباب الخبلص كالنجاة قد 

لو كانوا موابذةن لو كانوا فسقة؟ الكل غابت ماذا يكوف حالهم لو كانوا مبلحدةن لو كانوا فبلسفةن 
يقبلوف إلى اهلل  نذاؾن ينشدكف نشيدان كاحدان بلغة كاحدةن نعم. أقوؿ ما الفرؽ بين أكلئك الذين 
أبحركا فطافت بهم عادية الموت كبيننا نحن الذين أبحرنا داخل ىذه الفتن التي كصفتها لكم 

 ما يعود أكلئك؟ أكلئك الذين يقوؿ اهلل عنهمهللككصفت مبعثها إليكم؟ لماذا ال نعود إلى اهلل ك

ًإذىا مىس كيمي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن تىٍدعيوفى ًإال  ًإي اهي( ]اإلسراءهلل   [.ٕٔ)كى
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ىا نحن قد أحي  بنان ىا ىي الدنيا كلها قد أعلنت عن عداكتها لنا دكف أف نرتكب موبقةن كبقي 
نان ىذا الالاحب ىو من سيؤكؿ إليو أمرنان ىذا الالاحب لنا صاحبن ىذا الالاحب ىو من يملك

ىو الذم كسعت رحمتو السموات كاألرض كالدنيا كااخرةن كلكن ىذا اإللو ينتظر منا أف نطلبن 
 أف نستغيث ككأنو يقوؿهلل أنا الموجود فاطلبني تجدني لكن إف رمت السواء فلن تجدني.

على كل المستوياتن على كل الفئاتهلل  ف لنا أف أقولها لنفسي كلكم يا عباد اهلل قادةن كشعبان 
 نالطل  مع ربنان  ف لنا أف نجدد التوبة بين يديون  ف لنا أف نستجيب لقولوهلل

 [.َْ)أىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم( ]البقرةهلل 

 ىل كفينا بعهد؟ الن تأملوا كتالوركان يقوؿ اهلل عز كجلهلل

ًثيران ل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى( ]األنفاؿهلل )ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيو   [.ٍْٓا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى

يقولها للجنودن يقولها للذين يقفوف على الثغورن يقولها ألكلئك الذين يواجهوف األعداءن يقوؿهلل إذا 
 لقيتم فئة من األعداء فاثبتوا كاستعينوا على الثبات بالذكرن بذكرم.

وف بالتوبة أكالن كباالصطباغ بذؿ العبودية ثانيان كباالنضباط بأكامر اهلل كذكرؾ هلل أك ذكرىم هلل يك
 جهد االستطاعة ثالثان.

ةى ًلذًٍكًرم( ]طوهلل   [.ُْ)أىًقًم الال بلى

 لكي تظل ذاكران لين لكي تظل العبلقة بيني كبينك عامرة.

لئك الذين أبحركا فرأكا يا عباد اهللهلل  ف لنا أف نلتفت إلى اهللن ليس من فرؽ بيننا اليـو كبين أك 
الموت قد أحاط بهم كرأكا أسباب الهبلؾ قد نيًسجىٍت كلها لتأخذ منهم بالخناؽ فالاحوا مقتنعين 
بنشيد كاحدهلل اللهم أنت ربنان ىا نحن قد عدنا إليكن ىا نحن تائبوف إليكن ىا نحن نعاىدؾ على 

 كلئك؟أف ننفذ األكامر كننتهي عن النواىين ىبل فعلنا مثل ما يفعل أ

أقولها ثانيةهلل مسافة ما بيننا كبين الفرج كاهلل الذم ال إلو إال ىو خطوة كاحدةن ىذه الخطوة ىي 
لفتة إلى اهللن لفتة صادقة إلى اهلل على كل المستوياتن نتوب إليون نعود إليون نعمن نقف على بابون 

 العظيم.نستجدم الفرج من جنابون نفذكا كانظركان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 ِؾبهثخ اٌل٠ٓ رٌٛل اٌزطوف

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 د فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بع

 

يقولوف إف عبلقة اإلنساف بوطنو كعبلقة الجزء بكلون كالشأف في الجزء أف يحن دائمان إلى الكلن 
كالشأف في الجزء أف يذكد دائمان عن كلو كما يذكد عن نفسون كأقوؿهلل إف ىذه حقيقة أجمعت 

 عليها األمم كأجمعت عليها الناس في سالف الدىور كالعالور.

 

الحرز الذم يحمي الوطن كيبعده عن اافات المختلفة إنما ىو العدالةن كأقوؿهلل كىل كيقولوف إف 
في الناس من ال يعلم أف بين العدالة كالظلم تناقضان دائمانن فحيثما كجدت العدالة غاب الظلمن 
كحيثما غابت العدالة البد أف يتحقع الظلم. كيقولوف أيضانهلل كلكن العدالة تحتاج إلى ميزاف 

ن كميزاف العدالة إنما ىو الشرائع كالقوانينن كأقوؿهلل حقان إف الشرائع ىي ترجماف العدالة يضبطها
في كل عالر كفي كل زمافن كلكي ال تكوف العدالة عنوانان ال مضموف تحتو ينبغي أف تكوف العدالة 

 منضبطة بالشرائع. كيقولوف أيضانهلل كلكن الشرائع ال يمكن أف تفعل فعلها إال بواسطة مكاـر
األخبلؽن ذلك ألف القانوف ال يوجد شيئان معدكمان كإنما يرعى كيحرس ما ىو موجود فبلبد من 

مكاـر األخبلؽ يتمتع بها الفردن كأقوؿهلل حقان إف مكاـر األخبلؽ ىي التربة التي يينع فيها القانوف 
اإلنساف إلى  كمن ثم تينع فيها العدالة كمن ثم تتحقع صلة ما بين الفرد كالوطنن كىكذا فلف حنين

كطنو كالتجاءه إلى العدالة لرعاية الوطن كعوده إلى القوانين كالشرائع لضب  العدالة إف كل ذلك 
إال كاألسبلؾ المتاللة إف لم يسر فيها التيار الذم يبعث فيها القوة لن تجد قوة لهذه األسبلؾ 

حياة في العدالة كمن ثم ق . إف القوة التي تبعث الحياة في القوانين كالشرائع كمن ثم تبعث ال
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تبعث الحياة في الاللة ما بين اإلنساف ككطنو إنما ىو الخلع اإلنساني الباسعن كأقوؿ يا عباد اهللهلل 
ىل من بين اإلنساف كبين أشرس الحيوانات الضارية المتوحشةن ىل من فرؽ بين ىذا كذاؾ إال 

انتقلوا من كسيلة إلى أخرل إلى أخرل األخبلؽ إذ يػيتػىو جي بها اإلنسافن كلكن أعجب ألناس كثيرين 
إلى أف كصلوا إلى الوسيلة العظمى التي ىي األخبلؽ اإلنسانية المثلى ثم إنهم كقفوا عندىا كلم 

يسألوا أنفسهم أين ىو معين األخبلؽ اإلنسانية المثلى؟ لقد بحثتم عن معين العدالة كاكتشفتم أف 
 معين األخبلؽ أيضان؟ معين العدالة إنما ىو القانوف فهبل بحثتم عن

 

عباد اهللهلل إف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ال تستنبت إال في تربة اإليماف باهلل سبحانو كتعالىن إف 
األخبلؽ اإلنسانية المثلى ال تنشأ إال في ظبلؿ التربية اإلسبلمية ال التقليدية بل الحقيقية المثلى 

يحتضن عقلو الدالئل العلمية لهذا اإليماف حقانن المتمثلة في تنشئة جيل يؤمن باهلل عز كجل حقان ك 
ثم إف ىذا اإليماف العقبلني يتحوؿ عن طريع التربية إلى عاطفة ككجداف يهيمناف على الفؤادن من 
ىنا تنشأ األخبلؽ اإلنسانية المثلى في كياف اإلنسافن كمن ىنا يسرم تيار من القوة في القوانين 

القوة إلى العدالة الحقيقيةن كمن ىنا تكوف حراسة اإلنساف كالشرائعن كمن ىنا يسرم تيار من 
لوطنو حقان كيكوف حنينو إلى كطنو حقانن كمن ذا الذم ينكر حنين اإلنساف إلى مسق  رأسو 

ىو سيد من أعلن حنينو إلى كطنون ألم يقل كىو يهاجر من  rككطنون كلقد علمنا أف رسوؿ اهلل 
 ببلد اهلل إلي  كلوال أف قومك أخرجوني منك ما خرجت(. مكة ملتفتان إليهاهلل )كاهلل إنك ألحب

 

أقوؿ ىنا يا عباد اهللهلل إف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ال يمكن أف نبحث عنها كما نبحث عن أم 
ضالة يمكن أف نعثر عليها بعد جهد نبذلو أك بعد تحديع للبالر أك الباليرةن ال يا عباد اهللن 

درة ضائعة في طوايا التراب بحيث يمكن أف نعثر عليها ىنا  األخبلؽ اإلنسانية المثلى ليست
كىناؾن األخبلؽ اإلنسانية المثلى كما قلت لكم ال تستنبت إال في تربية التربية اإلسبلمية 

الحقيقية ثقافة كعلمان ثم عاطفةن تهتاج كتسيطر على الفؤاد كعلى مكمن العاطفة في كياف اإلنساف. 
قائع الدين كاإلسبلـ ىو عالارة األدياف السماكية كلها يا عباد اهلل علم التربية اإلنسانية في ظل ح

ذلك من علم كجهلو من جهلن ىذه التربية اإلسبلمية الدينية المثلى ىي التي تجعل األمة محالنة 
ضد ىذا التطرؼ الوىابي التكفيرم الذم نشأ في ىذا العالر فمن أراد أف يتلمس سبيبلن لتحالين 
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ا الوباء فليعلم أال سبيل إلى ذلك إلى العكوؼ على معرفة حقائع الدين ثم نفسو كأمتو ضد ىذ
االصطباغ بهذه الحقائع تربية ثم تحويل ىذه الحقائع إلى عاطفة مهتاجة تكمن في طوايا الفؤادن 
كمالدر بل معين ذلك كلو إنما ىو كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل كسيرة السلف الالال  ممثلة فيما 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(. معين أخبلقنا اإلنسانية ) :rقالو المالطفى 
إنما ىو عالارة كتاب  rالمثلىن معين إسبلمنا الذم نسير فيو كنتالل من خبللو بحبيبنا المالطفى 

ن بالتمسك بكتاب اهلل كنبذ التطرؼ الذم يبرأ عنو دين اهلل عز كجلن rاهلل كسنة رسوؿ اهلل 
 الغلو الذم قاؿ عنو بياف اهللهللنتسامى عن 

 

 [.ُُٕ)الى تػىٍغليوٍا ًفي ًديًنكيٍم كىالى تػىقيوليوٍا عىلىى الٌلًو ًإال  اٍلحىعٍّ( ]النساءهلل 

 

ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمهان أقوؿ ىذا الكبلـ ألسمع الذين يحلموف بحياة ال دينية أك بحياة 
ىل أنتم دعاة غلو؟ ىل بينكم كبين الوىابية تسمى العلمانية أقوؿ لهؤالءهلل ىل أنتم دعاة تطرؼ؟ 

التكفيرية حلف؟ ستقولوف الن إذان فاعلموا أف محاربة الدين كالعمل على اجتثاثو من المجتمع إنما 
ىو فت  ألبواب التطرؼن إنما ىو تعبيد لكل أسباب التطرؼ كالغلون كلقد علم الناس جميعان من 

القاصي كالداني المحي  بنا أف المجتمعات النائية عن  خبلؿ التجربة كمن خبلؿ النظر إلى العالم
حقيقة اإلسبلـ كالوعي اإلسبلمي الحقيقي ىي التي تذىب ضحية التطرؼ كالغلو التكفيرم كأف 
المجتمع المحالن بحقيقة اإلسبلـ الذم بعث بو محمد كالمتمثل بكتاب اهلل سبحانو كتعالىن 

من معينها كأدرؾ معنى اإلسبلـ كاصطبغ بجوىره ال المجتمع الذم رضع لباف الحقيقة اإلسبلمية 
يمكن للغلو أف يدنو إليو كال يمكن للتطرؼ أف يسرم إلى كياف ىذا المجتمع من خبلؿ فرد أك 
من خبلؿ مؤسسات أك مجتمع ق . أال كليعلم كل منا أف من أراد أف يحارب التطرؼ فبل سبيل 

. قد كانت سورية كال تزاؿ مضرب المثل في لو إلى ذلك إال بأف يستظل بظل اإلسبلـ الحقيقي
ىذان سورية ىي كعبة القالاد لمعرفة اإلسبلـ الحقيقي الخالي من الشوائبن ااتي نقيان صافيان من  
كتاب اهلل ااتي نقيان صافيان من كبلـ رسوؿ اهللن نعمن اسمعوا ىذا الذم يقولو اهلل عز كجل لكي 

عز كجل إنما ىو األخبلؽ المثلى كأف مدار اإلسبلـ في  تتبينوا أف مدار اإلسبلـ في كتاب اهلل
 حديث رسوؿ اهلل إنما ىو األخبلؽ المثلىهلل



  

 ~972 ~ 
 

 

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي   [.ُٗٓاألىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل كىاٍستػى

 

 اسمعوا قولو في مكاف  خرهلل

 

اًىًلينى( ]األعراؼهلل   [.ُٗٗ)خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلجى

 

نىوي عى  نىكى كىبػىيػٍ أىن وي كىًليٌّ )كىالى تىٍستىًوم اٍلحىسىنىةي كىالى الس يٍّئىةي اٍدفىٍع بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني فىًلذىا ال ًذم بػىيػٍ اكىةه كى دى
 [.ّْحىًميمه( ]فاللتهلل 

 

تلك ىي معالم األخبلؽ اإلنسانية المثلى يشد القر في اإلنسافى إليها لكن كيف؟ عن طريع 
االصطباغ بحقيقة اإلسبلـن بالتربية اإلسبلمية المثلى متمثلة في العلم الذم يتجو غذاءن إلى العقل 

لفؤادن ىذا الفرد ال يمكن أف يرل التطرؼ سبيبلن إلى فكره أك ثم متمثلة بالعواطف إذ تتجو إلى ا
قلبو ق ن سورية كانت كال تزاؿ مضرب المثل لهذان نعم يا عباد اهللن سنظل ننثر كننشر في ببلد 
الواسعة حقيقة اإلسبلـن ىويتنا اإلسبلمية إتباع السلف الالال ن كالسلف الالال  إنما يتمثل في 

دكف  rكبلـ اهلل عز كجل دكف تبلعب بون االنضباط بكبلـ رسوؿ اهلل ثبلثة أمورن االنضباط ب
تبلعب بون االنضباط بسيرة السلف الالال  متمثبلن في القرف األكؿ ثم الثاني ثم الثالث. نحن 

 أتباع السلف كلن نحيد عن منهج ىذا السلف يمنة كال يسرة.

 

منهم كالملحدكف كالفاسقوف كالتائهوف أقوؿ ىذا يا عباد اهلل كقد أجمع الناس جميعان المؤمنوف 
أجمعوا على أف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ىي السر الذم يبعث الحياة في القانوف كىي السر 

الذم يبعث الحياة في العدالة كىي السر الذم يبعث الحياة في عبلقة ما بين اإلنساف ككطنون إذان 
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األخبلؽ؟ مالدر األخبلؽ ىو دين اهلل ىذه النقطة محل إجماع فما لكم ال تسألوف عن مالدر 
عز كجلن إذا أيًخذى النشء بالتربية اإلسبلمية المثلى عن طريع العلم غذاءن للعقل كعن طريع 

العاطفة غذاءن للكياف القلبي فلقد تحققت ىذه الرابطة اإلسبلمية التي شاءىا اهلل لنا كتحققت 
ا غدان إسبلمنا المنتمي إلى كتاب اهلل كسنة رسولون الهوية التي نعتز بها كنرحل بها إلى موالنا كخالقن

أنتمي إلى سيرة السلف الالال ن إذان نحن السلفيوف المتمسكوف بكتاب اهلل كالمتمسكوف بسيرة 
رسوؿ اهلل حقان كالسائركف على نهج أصحاب رسوؿ اهلل كأتباعو حقانن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم.
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 لَٛح اٌمٍت

 

الحمد هلل حمدان كثيران كما أمرن كأشهد أال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفرن 
كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران 

مراران كطويبلنن ككاد استيقافها  كنذيران. أما بعدهلل فيا عباد اهللن  يةه في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني
لي أف يبعث شيئان من الريبة في المعنى الذم قد تضمنتو اايةن ىذه ااية ىي قوؿ اهلل سبحانو 

ةن( خاطبني فكرم قائبلنهلل أف  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى كتعالى )ثيم  قىسىٍت قػيليوبيكيم مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى
!! ىذا يتمن كأف تشبو قسوة القلب بالحجارة!! ىذا يكوفن أما أف يكوف القلب يكوف القلب قاسيان 

أقسى من الحجارة؟؟!! أقسى من الالخر؟؟!! ىذا شيء غريب لكن بياف اهلل يؤكد. )ثيم  قىسىٍت 
ةن( كلكٌن ىذا اإلشكاؿ زايلني  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى ن رأيت فعبلن قػيليوبيكيم مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى اليـو

ا  ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى من نستطيع أف نطمئن دكف مبالغة أف أفئدتهم أقسى من الحجارة حقانن )كى
 يػىتػىفىج ري ًمٍنوي األىنٍػهىاري( كما قاؿ ربنا سبحانو كتعالى.

 

أناس يرسلوف صواعع الموتن أسباب الهبلؾن إلى أطفاؿ رضع صغار نساء أزكاج أسر يحالدىم 
لموت حالدانن كيسمعوف أنباء أعمالهم كيتبينوف نتائج الالواعع التي أرسلوىان كنتأمل في كضعهم ا

نىقانن كال تزداد أفئدتهم إال غيظانن كالمشكلة ليست ىنان إنهم  كإذا بالقـو ال تزداد قلوبهم إال حى
دعواتهم إلى  يعلموف أف لؤلطفاؿ الذين ذيبحوا أمهات كأف لهم  باء كأف األمهات يبكين كتتالاعد

عناف السماء تستنزؿ االنتقاـ من الظالم لئلنسانة التي ظيلمتن لتلك التي احترؽ كبدىان لتلك 
يتحدث كيؤكد استجابة اهلل لدعاء المظلـو ككيف أف اهلل يرفعها  rالتي تمزؽ قلبهان كرسوؿ اهلل 

م أناس من الناس ىذا على الغماـ كيقوؿهلل )بي حلفت ألنالرنك كلو بعد حين(ن أليس غريبان أف يعل
الذم يقولو رسوؿ اهلل!! أليس غريبان أف يعلم أناس من الناس أف في النساء من استبد بها العويل ثم 
لم يبارحها ال في ليل كال في نهار!! قد استمد بها العويل فكاف بديبلن عن طعامها كاف بديبلن عن 

عالمين تستنزؿ غضبو على من قتل شرابها كاف بديبلن عن رقادىا كىي ترفع صوتها إلى رب ال
البرئاءن تستنزؿ غضبو على من ظلمن على من ذب ن لماذا؟ فيمى؟ ما الموجب؟ من الذم 

استغضبك حتى غضبت؟ من الذم استثارؾ حتى ثرت؟! ااف زايلني اإلشكاؿ كال أقوؿ الريبةن لم 
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قىسىٍت قػيليوبيكيم مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى  أرتب في كبلـ اهلل ق ن زايلني اإلشكاؿ في ىذا الذم يقولو ربنا )ثيم  
ةن( نعم إنها ألشد قسوة. اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى  فىًهيى كى

 

 )كىمىا قىدىريكٍا الٌلوى حىع  قىٍدرًًه(

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم س

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

حمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 يةه في كتاب اهلل سبحانو كتعالى تدخل كخزاتو أليمةن من العتاب الرباني إلى قلب اإلنساف لو كاف 
جل بمثل ما تتمتع بو الحيتاف في البحار كالحيوانات في ىذا اإلنساف يتمتع من الدينونة هلل عز ك 

األدغاؿ كالنباتات في الحدائع كالمركجن ىذه ااية ىي  ية سجدة يسن السجود عن تبلكتها 
 كلكننا سنقرؤىا كنترخه أال نسجد في ىذا المقاـ عند تبلكتهان يقوؿ اهلل عز كجلهلل

ي الس مىاكىاًت كىمىن ًفي اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي )أىلىٍم تػىرى أىف  الل وى يىٍسجيدي لىوي مىن فً 
ا لىوي ًمن مُّ  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىن ييًهًن الل وي فىمى ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ٍكرًـو ًإف  الل وى كىالش جىري كىالد كىابُّ كىكى

 [.ُٖ]الحجهلل يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي( 

أرأيتم إلى ىذا البياف اإللهي العجيبن قرار يدلي بو اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل فيما قررن أف كل 
المكونات التي أقامها اهلل عز كجل مسخرة خادمة لسيدىا كىو اإلنسافن ماضية في السجود 

هم المستجيب لربهان ماضية في التسبي  لموالىان ماضية في الخضوع ألكامرىان أما اإلنساف ففي
كفيهم المعرضن فيهم من أصغى إلى بياف اهلل كعاىد اهلل أف يلتـز بأمره كفيهم من أعرضن أليس 
ىذا عجيبان يا عباد اهلل؟! أال يدخل ىذا الكبلـ الذم سمعتموه كخزات أليمة فعبلن من العتب 

مثل ما تتمتع بو الرباني سبحانو كتعالى إلى فؤاد اإلنساف لكن لو كاف اإلنساف فعبلن يتمتع ب
الحيوانات كالمكو نات األخرل من الدينونة هلل عز كجل. يا ابن  دـ أقامك اهلل سيدان بين مكو ناتون  
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كر مىك اهلل عز كجلن أكرثك ما لم يورًٍثو أيان من المكو نات األخرلن العقل الهادم كالقلب النابض 
ألمر اهللن ككاف المفركض أف تكوف في بالعواطف ككاف المفركض أف تكوف في مقدمة المنقادين 

مقدمة المستجيبين لقرار اهلل سبحانو كتعالىن فلماذا يكوف األمر على ىذا النحو؟ قبل أف أجيبكم 
عن ىذا السؤاؿ أيها اإلخوة البد أف أجيب عن سؤاؿ قد يخطر في باؿ المرتابين في قدرة اهلل عز 

تات تسجد هلل؟ الجمادات تسب  بحمد اهلل؟ كجل كسلطانو كنظاـ ملكو كملكوتون يقوؿهلل النبا
الحيوانات تسب  بحمد اهلل؟ كيف يتأتى ذلك؟ كلقد أجاب اهلل عز كجل عن ىذا التساؤؿ 

 المعترض إجابة ملخالة سريعة لكنها علمية كقوية إذ قاؿهلل

ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم(  [ْْ]اإلسراءهلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

مشكلتكم الجهلن ال تفقهوف السبل الخاصة بالمكونات األخرل كالتي بها يسب  كل منها ربو 
كبها يسجد لمواله كيعكف على تنفيذ أكامرهن كما كاف الجهل يومان ما حجة يعتمد عليها مجادؿن  

الجواب  كثيركف ىم الذين يجعلوف من جهالتهم حجة لدحض ما يسمعوف كما يقاؿ لهمن ىذا ىو
باختالارن كلكني أشرح في ىذا الموقف بالقدر الذم يسم  بو المقاـ ىذا الذم يقولو بياف اهلل 
سبحانو كتعالى. إف كانت أداة السجود هلل في حياة اإلنساف العقل الواعي كاإلدراؾ الذم متعو بو 

أخرل بها تسب  اهلل كالركح السارية في كيانو فلف اهلل عز كجل قد أكرث المكو نات األخرل كسائل 
كبها تسجد لذاتو كبها تخضع لسلطانو. أذكر أني أنبأتكم منذ حين بأف على مقربة من غرفة نومي 
في المكاف الذم أسكن فيو شجرة عظيمةن ما من صباح إال كتجتمع في ىذه الشجرة الطيور 

لك إلى أف تطلع كالعالافير المتنوعة كتبدأ بترنيمة جماعية كأكراد ال تفتأ تقـو بوردىا في ذ
الشمسن فلذا طلعت الشمس تفرقت ىذه الطيور كلٌّ إلى شأنهان ذكرت ذلك لكمن كلعلكم 

كاف يخطب يـو الجمعة مستندان إلى جذع في مسجده ثم أقيم لو المنبر   rتعلموف أف المالطفى 
 يخطب أكؿ rفأقالي ذلك الجذع إلى مكاف بعيد في إحدل زكايا المسجدن كلما كاف رسوؿ اهلل 

جمعة على المنبر الذم نالب لو سمع كل من في المسجد أزيزان ينبعث من ذلك الجذع كصفو 
الالحابة بأنو يشبو الناقة العشراءن الالوت الذم ينبعث من الناقة العشراء التي على كشك الوالدة 

 أف ينزؿ كيقطع خطبتو فيستلم ذلك الجذع كيعتنقو إلى أف صمتن نعم rمما اضطر المالطفى 

ًإف ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم( ]اإلسراءهلل )كى  [.ْْمٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى
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تأملوا في الذرة بل في جزيئات الذرة التي ال تراىا إال بالمجهر المكبر المكبر ماذا تجد؟ تجد 
من نظاـ ال يتخلف نظامان قائمان ال يتخلف ال تشوبو شائبةن نتركنات كإلكتركنات تدكر كتتحرؾ ض

ق  كفي ضمن ذلك ما يسمى الوسي  الساكن منذ أف خلع اهلل عز كجل المكو نات كىذه الوظيفة 
قائمة بهان أليس ىذا تسبيحان؟ أليس ىذا تنفيذان لقرار اهلل عز كجل كأمره؟ كالشمس كالقمر كدكراف 

 األرض كالجباؿ كاألشجار انظرن كل ذلك عاكف على تسبي  اهلل عز كجل 

ا يػىٍفعىليوفى( ]النورهلل  تىوي كىتىٍسًبيحىوي كىالل وي عىًليمه ًبمى  [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى

فبل يرتابن  أمٌّ منكم أيها اإلخوة في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو كتعالىن كلكن تعالوا إلى الجواب 
 عن السؤاؿ ااخرن فما باؿ اإلنساف كىو المكـر على عين اهلل عز كجل 

ـى( ]اإلسراءهلل )  [َٕكىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

ما باؿ اإلنساف كىو الذم يتمتع من دكف سائر الحيوانات بعقل كإدراؾن ما باؿ اإلنساف كىو 
الكائن الذم سخر اهلل لو كل ما حولو من أجراـ علوية كسفليةن أجراـ السموات كاألرضن ما بالو 

 أعرض عن اهلل عز كجل حتى رأيناه يقوؿ عن اإلنساف 

ًثيره  ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ( ]الحجهلل )كىكى  [.ُٖحىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي

إنو االستكبار يا عباد اهلل كليس الجهلن لما متع اهللي اإلنسافى بالعقل كىو ينبوع العلم كمتعو اهلل عز 
كجل بالشعور بالذات األنا كىو ينبوع االستكبار ككل ذلك تعبير عن األمانة التي استودعها اهلل عز 

 المبلئكة قالوا هللهلل كجل لديون كىو السبب في أف 

 [.َّ)أىتىٍجعىلي ًفيهىا مىن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدٍّمىاء( ]البقرةهلل 

لما كاف اإلنساف يتمتع بهذه النعمة كاف من  فاتها إعراض الكثيرين منهم عن اهلل عز كجل. العلم 
ا إلى االستكبار إال يطغي إال إف أخضعو صاحبو لمعرفة اهلل عز كجلن كاألنانية تطغين تقود صاحبه

إف كاف كثير الذكر هللن كثير الوقوؼ أماـ مر ة الذاتن ىذا ىو السبب يا عباد اهلل. كمن ىنا فليس 
ىنالك من يحيع بو غضب اهلل عز كجل من ذلك الذم نسي كينونتو عبدان مملوكان هلل عز كجل 

تو القدرةن أسكرتو ىذه كأسكرتو النعمة التي أضفاىا اهلل عز كجل عليون أسكره العلمن أسكر 
المزايان كإذا بأحدىم يقوؿهلل إنو حتى اهلل ال يستطيع أف يناؿ مني مناالن أك أف يفعل نقيض ما قد 
قررتون أال تسمعوف من يهذم بمثل ىذا الكبلـ؟ كمن ثم فلنك تسمع من يقوؿهلل إف سبب تخلف 
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أنهم ىم الذين يقودكف أقدارىم  المسلمين أنهم أحالوا أمر القضاء كالقدر إلى اهلل كلو أنهم علموا
 كىم الذين يقودكف القضاء كما يحبوف النعتقوا من ىذا التخلف.

نعم يا عباد اهللن أذكر أحدىم ككاف ذا مرتبة عالية كتب كبلمان من ىذا القبيل في جريدة سيارةن أف 
و؟ كاف ىذا اإلنساف عندما يعلم أنو ىو سيد قدره عندئذو يتخله من التخلفن فماذا كانت عاقبت

ممن أحبهم اهللن بينما ىو يمارس عملو الوظيفي ككاف كامل الالحة كالعافيةن ككاف كجهو يتضرج 
عافية كقوة كحمرة دليل القوة كالالحة إذا بو يقع أرضان أماـ الناس جميعان كقد زايلو الشعورن أيًخذى 

لجسم كقد عاد إلى نالف إلى المشفى كبقي فيو عدة أسابيعن رأيتو بعد ذلك ذاكم الوجون نحيل ا
الوزف الذم كاف يتمتع بون ثم إنو غاب عني كرأيتو بعد حين كقد تماثل للشفاءن سألتوهلل كيف 
حالك؟ ىنا تأملوا في الجواب يا عباد اهللن قاؿهلل قد مىن  اهلل عز كجل علي  فجبر الخاطر مني 

كىاـ التي طافت برأسين نظرت كأكرمني بالتوبة كذىبت معتمران إلى بيت اهلل الحراـ كتبرأت من األ
كتأملت في الالفحة األكلى من حياتو كشأنو كفي الالفحة الثانية التي  ؿ إليها أمره عبدان عائدان 

 إلى اهلل سبحانو كتعالى.

عباد اهللهلل اإلنساف الذم يقوؿهلل أنا أملك قضاء نفسي يسخر منو العقل الذم برأسون كاإلنساف 
تطيع أف يناؿ مني مناالن أك أف يفعل نقيض ما أريد تكذبو كل خلية الذم يقوؿهلل إنو حتى اهلل ال يس

في كيانو كجسمون أقوؿ لو من على ىذا المكافهلل تعاؿ فالد عنك المشيب كعقابيلون إنو قضاء 
من قضاء اهللن تعاؿ فالد عن ذاتك الخرؼ إذ يغزك رأسك كدماغكن تعاؿ فالد عن كيانك إذ 

كالجهل بعد العلمن من أنت؟ أنت ذرة في عالم اهلل سبحانو امتد بك العمر النسياف بعد الذكرل 
كتعالىن أنت ىباءة في ملكوت اهلل سبحانو كتعالىن كاسمعوا قالة من تأل و كجعل من نفسو إلهان 
من دكف اهللن إنو نمركد الذم نطقت محكمتو بلحراؽ سيدنا إبراىيم على نبينا كعليو الالبلة 

األياـ قوتو بل قواه كعساكره كجندهن كلما رأل القوة أعجبتو كالسبلـن كاف يستعرض في يـو من 
بل أذىلتو طافت برأسو سكرة االستكبار كنطع بما نطع بو من الهذياف متألهان ثم إنو عاد إلى 

قالره كامتد في كقت الرقاد على فراشو كما ىي إلى بعوضو اتجهت إليو كلم تخطئ أنفون ثم إنها 
في دماغو كنالو من ذلك مرضن لم يكن يخفف عنو مرضو إال صعدت إلى خياشيمو ثم استقرت 

أف يضرب رأسو بكل ما تنالو يدهن ككاف أعز الناس إليو ىو ذاؾ الذم يمسك بيده أم شيء 
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فيضرب رأسو ذات اليمين كذات الشماؿ كىكذا ظل ىذا المتألو حتى قضى نحبون كيف قضى 
 نحبو؟ ببعوضةن كصدؽ اهلل القائلهلل

هيمي الذُّبىابي شىٍيئان ال   )ًإف  ال ًذينى  ًإف يىٍسليبػٍ تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الل ًو لىن يىٍخليقيوا ذيبىابان كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كى
( ]الحجهلل   [ّٕيىٍستىنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الط اًلبي كىاٍلمىٍطليوبي

مملوكوف هلل عز كجل  ىذه الحقيقة أيها اإلخوة ينبغي أف نتمثلها كينبغي أف نتبينهان نحن عبيده 
كعزتنا إنما تكمن في معرفة ذلك عبوديتنا هلل عز كجلن ما ينبغي أف تكوف الحيوانات كالنباتات 

 الجمادات المسخرة لئلنساف أقرب إلى مرضاة اهلل سبحانو كتعالى من اإلنساف

تىوي كىتىٍسًبيحىوي( ]النورهلل   [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى

ل ىذا القرار الذم شهد اهلل عز كجل بو للمكو نات التي من حولنان أقوؿ ليت أف اإلنساف استأى
 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه.

أما بعد فيا عباد اهللهلل إف سورية برئيسها كبقادتها كبجيشها كبحكومتها كبشعبها دكلة تدين 
ا جميعان باهلل عز كجل بالعبودية هلل عز كجلن تدين بذؿ العبودية هلل عز كجلن يؤمن أفرادى

كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو ااخر. أال فاعلموا أف كل من يستعلن في األكساط العامة بشعار من 
شعارات الكفر أك كلمة من كلماتون يحرؾ بها لسانو أك يخطها كتابة على معلمة أك جدار ليس 

تك بو كلتبعث في كيانو الموت مواطنان شريفان في ىذه الدكلة كلكنو جرثومة تسرم في كيانها لتف
كالدمارن كلعلكم تعلموف أف ببلغان صدر من أعلى سلطة في ىذه البلدة أف كل من يتم القبض 

عليو متلبسان بتركيج شعار من شعارات الكفر باهلل عز كجل بكبلـ يردده في األكساط أك بعبارات 
صدر كلسوؼ تجدكف مالداؽ  يرددىا على الجدراف البد أف يعاقب بأقالى العقوباتن ىذا ببلغ

ذلك. أقوؿ مع ىذا كبعد ىذاهلل إف كل من يريد أف يشكك في ىوية أمتنا التي أقامها اهلل عز كجل 
فوؽ ىذه األرض المباركةن كل من يريد أف يشكك في إيمانهان في اعتزازىا بذلك عبوديتها هلل 

امر اهلل سبحانو كتعالىن ليست الشك أنو ىو المتورط في الكفر باهلل كىو المتورط في البعد عن أك 
العبرة بالشعارات البراقة التي تقاؿن ما أكثر ما تختبئ تحت ىذه الشعارات عفونة الكفرن عفونة 
االبتعاد عن أكامر اهلل سبحانو كتعالىن كليس الالمت الذم يبتعد صاحبو عن النفاؽ كالمجاملة 

ن اهلل سبحانو كتعالى كال تظل معتنقة ذؿ التي ال معنى لها دليبلن على أف ىذه األمة ال تعتنع دي



  

 ~981 ~ 
 

عبوديتها هلل عز كجلن ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينها أيها اإلخوةن كنحن كنا كال نزاؿ بمهمة األمر 
بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كلما كجدنا أف الفرصة لذلك سانحة ككلما كجدنا أف المكاف ىو 

 رتكبمكاف للمعركؼ الذم تنوسي أك للمنكر الذم قد ا
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 ُْ ِٙ َِ ْٔفُ ب ثِؤَ َِ ٍَ َؽزَّٝ ٠َُغ١ُِّوْٚا  ْٛ ب ثِمَ َِ َّْ هللّاَ الَ ٠َُغ١ُِّو   اِ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كما أثنيت على   لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

سنة من أخطر السنن الربانية التي أثبتها البياف اإللهي في محكم تبيانون تعالوا نقرأ ااية التي تعبر 
حبك الذم عن ىذه السنة كنتبين الحبك البياني العجيب الذم صيغت ااية على أساسون كىو ال

يجعلنا لو أردنا أف نترجم ىذه ااية إلى لغتنا العربية بطريقتنا ألحوجت الترجمة إلى أف نأتي بأربعة 
 أضعاؼ ىذه ااية بل ىذه الفقرة من اايةن يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

 [.ُُدهلل )ًإف  الٌلوى الى يػيغىيػٍّري مىا بًقىٍوـو حىت ى يػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍم( ]الرع

أم إف اهلل ال يغير ما تلبس بقـو أك جماعةو من مظاىر التقدـ أك التخلف المادم كالحضارم إال 
بقدر ما يتحقع من التلبس بالالفة النفسية الخفية الكامنة في كياف اإلنسافن إف اهلل ال يغير ما 

ير ما تتلبس بو تلبس بو قوـه من مظاىر التقدـ أك التخلف المادم كالحضارم إال بقدر ما يتغ
نفوسهم من األخبلؽ الرضية أك األخبلؽ المرذكلةن أم إف بنياف الحضارة اإلنسانيةن بنياف التقدـ 
بكل معانية كصورهن بنياف التخلف بكل معانية كصورهن كل ذلك منوط بأساس خفي أال كىو ما قد 

ي سنة رب العالمين تتلبس بو النفس من األخبلؽ الرضية أك األخبلؽ السيئة المرذكلةن تلك ى
فيما يتحدثن أم أف األمة مادامت متلبسة بأخبلؽ مرذكلةن بأخبلؽ سيئة فبل يمكن أف تكوف 

حياتها االجتماعية الحضارية المادية إال نتيجة لهذا الوضع الذم تعاني منو نفسيتهان ال يمكن أف 
من أخبلقها المرذكلة ترقى صعدان مادامت متلبسة بهذه اافات األخبلقيةن فلذا تحررت النفس 

كتمطت صعدان إلى األخبلؽ اإلنسانية الرضية فقد حاف أف يتغير بنياف تلك األمة الحضارم كأف 
 تنتقل ىذه األمة من طور التخلف إلى التقدـ.
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األخبلؽ اإلنسانية يا عباد اهلل ىي المحور كىي األساس الخفي لبناء المجتمعات كلهان كإنما 
على محور أساسي ال بديل لو أال كىو التراحم. التراحم ىو مدار  تدكر األخبلؽ اإلنسانية

كنبو إلى أىمية ىذا  rاألخبلؽ اإلنسانية المثلى على اختبلفها كتنوعهان كلقد تحدث رسوؿ اهلل 
فيما اتفع عليو الشيخافهلل )من ال  rالتراحم كأساس لؤلخبلؽ اإلنسانية المثلىن بشر كحذرن قاؿ 

أيضان فيما  rهلل سبحانو كتعالى( كالحديث متفع عليون كيقوؿ المالطفى يرحم الناس ال يرحمو ا
اتفع عليو الشيخافهلل )الراحموف يرحمهم الرحمنن ارحموا من في األرض يرحمكم من في 

مبينان النقيضن أم الوجو الثاني لهذه النقطة الهامة نقطة التراحم فيما  rالسماء(ن كيقوؿ المالطفى 
يقوؿهلل )دخلت امرأة النار في ىرة حبستها فبل ىي أطعمتها كال ىي تركتها يتعلع باألخبلؽ الرضية 

تأكل من خشاش األرض(ن دخلت النار كلربما كانت ماللية صائمة مقبلة إلى اهلل بكثير من 
 الطاعات.

عباد اهللهلل من منطلع ىذه السنة الربانية كمن منطلع األساس المحورم الذم نبهنا اهلل عز كجل 
التراحم منطلقان لؤلخبلؽ اإلنسانية الرضيةن تأملت فيما يمكن أف أعثر عليو من  إليو كىو أساس

ن بين إخوتنا كأبناء عمومتنا اليـو في ببلدنا ىذه  أكىي الخطوط التي قد تالل بين المسلمين اليـو
كبين األنالار الذين ىاجر إليهم المسلموف من مكة إلى المدينةن بحثت عن أكىى الخطوط التي 

بين أكلئك المسلمين األنالار كالمهاجرين إليهم كبين المسلمين اليـو كاإلخوة الذين قد تالل 
ىيجٍّريكا إليهمن أصدقكم أنني لم أجد حتى خيطان من أكىى الخيوطن موقف أكلئك األنالار كاف 
ذلك الموقف الشامخ الذم تعرفوفن استقبلوا المهاجرين من مكةن أسكنوىم معهم في بيوتهمن 

والهمن أشركوىم مع حدائقهم كبساتينهم بل زادكا على ذلك أيضانن كلعلكم تعرفوف أشركوىم بأم
ن إخوة كجيرانو ىيجٍّركا من كقع القتل كالتذبي   ىذان كأنظر إلى كاقع المسلمين في ببلدنا اليـو
كالتخريب كما تعلموفن ىيجٍّركا إلى أين؟ إلى أخوة لهمن أشقاء لهمن فيكف استيقًبلوا؟ أنا ال 

ث عن القلة اليسيرة جدان جدان كالتي ال ييقاـ لها كزف أماـ ىذه الكثرة التي أحدثكم عنهان أتحد
استقبلتهم كثرة من إخوتنا كأبناء عمومتنا في ىذه البلدة منتهزين كجودىم فيما بيننا على أنها 
رزؽ  فرصة سانحة لبلستثمار التجارمن استقبلوىم على أف مجيئهم االضطرارم إلينا سيكوف مفتاح

للطامعين كما أكثر الطامعينن رأينا من قسم داره إلى غرؼ ليؤجر كل غرفة إلى أسرةن فلذا قالت 
ىذه األسرة المهاجرةهلل أال يمكن خفض الرقم قليبلنن أشاح الرجل بوجهو عنهم قائبلنهلل ديًفعى لي 

الار من أكثرن ىذا كاقع. أركني أكىى خي  من خيوط الاللة بين ىؤالء كىم مسلموف كبين األن
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أىل المدينة المنورة الذين ىاجر إليهم إخوانهم المسلموف من أىل مكة. أما فئة أخرل فهم 
أكلئك الذين متعهم اهلل بالدكر الفارىة كالواسعة بل الواسعة جدان كلكن أعينهم لم تبالر ىذه 

م الطامعة البيوت إال على أنها ضيقةن بيوت كاسعة بل أكثر من كاسعة متعهم اهلل بها كلكن أعينه
أرتهم ىذه البيوت كىي ضيقة ال تكاد تتسع ألكثر من حفبلتهمن ال تكاد تتسع ألكثر من 

تقلباتهم كأحوالهمن كأصدقكم القوؿ لو أف كل بيت من ىذه البيوت الواسعة قيدٍّمىٍت زاكية منها 
رة إلى لمحيت ىذه األزمةن أزمة الهج –الضيوؼ األعزاءن إخواننا كجيراننا  –لهؤالء الضيوؼ 

دمشقنا ىذه يا أيها اإلخوةن فكيف إذا فتحت المزارع ككيف إذا قدمت لهؤالء الضيوؼ؟ ليست 
األزمة متمثلة في مشكلة استعالى حلها علينا كلكن األزمة متشكلة في الطمع الذم راف على 

و يقوؿهلل )الراحموف يرحمهم الرحمن( كيقوؿهلل )من ال يرحم الناس ال يرحم rقلوبنان كرسوؿ اهلل 
اهلل(. ما ضر لو أن ا ضربنا من سلوكنا مثبلن نعيد بو سيرة األنالار من أصحاب رسوؿ اهللن أكلئك 

 الذين خلد اهلل الثناء عليهم في محكم تبيانو إذ قاؿ عنهمهلل 

عىلىى أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى )ييًحبُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى يىًجديكفى ًفي صيديكرًًىٍم حىاجىةن مٍّم ا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى 
 [.ًٗبًهٍم خىالىاصىةه( ]الحشرهلل 

ما ضر يا عباد اهلل لو أن ا ضربنا مثبلن في سلوكنا ىذه الحاؿن ضربنا مثبلن يدؿ على أنو ال يزاؿ 
 ىنالك خي  من التواصل بيننا كبين أكلئك األنالار. أال فتعلموا كلتثقوا بوعد اهللن ألم يقلهلل

ًثيرىةن( ]البقرةهلل )م ن ذىا ال ذً   [ِْٓم يػيٍقًرضي الٌلوى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافان كى

ىل يلحع بياف اهلل خلف؟ ىل في المؤمنين باهلل من يرتاب في كبلـ اهلل؟ ال يا أيها اإلخوةن الماؿ 
اد اهللن ىذه كلمتي ما اهلل كاألرض أرض اهلل كالعباد عباد اهلل كما أجدرنا أف نقوؿ يا مرحبان بعب

.  األكلى في خطبتي ىذه اليـو

كلمة ثانية يا عباد اهللهلل رمضاننا المبارؾ على األبوابن أكصي نفسي كأكصي كبلًّ منكم كأكصي كل 
من يبلغو كبلمي أف نجدد التوبة إلى اهلل كأف نجدد البيعة صادقة مع اهلل عز كجل كأف نسعى سعينا 

ا في ىذا الشهر المبارؾ بالقياـ كأف نعمر أياـ ىذا الشهر البلىث كبكل جد أف نعمر مساجدن
المبارؾ بالالياـ كأف نسعى بكل ما نملك على أف نطهر أسواقنا كمياديننا عن أم مجاىرة تتحدل 
اهلل كشرعو بلفطار يمكن أف يمارسو أحد من الناسن  ف أف تعلن كزارة الداخلية العقاب الذم 
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عار ىذا الشهر المبارؾن ىو حر يفطر لكن ما ينبغي أف ييساء يبلحع كل من يريد أف يسيء إلى ش
إلى شعار ىذا الشهرن قوموا يا عباد اهلل بحقوؽ ىذا الشهر صيامان في نهاره كقيامان في لياليون 
ليهرع كل كاحد منا إلى بيوت اهلل عز كجلن ال تدعوىا فارغةن ال تدعوىا تعاني مما كانت كال 

العاـ كىي تئن إلى ربها كبارئها مما قد فعلو أناس كلربما ال يزالوف تزاؿ تعاني منو خبلؿ ىذا 
يفعلوفن نعمن ابذلوا كل ما تملكوف أف تكوف مساجدكم عامرة كما كانت بالماللينن بالركع 

السجود كاذكركا في ىذا كبلـ رسوؿ اهلل القائلهلل )عبادة في الهرج كهجرة إلي(ن عبادة في الفتن 
ن ىذه كصية غالية ال rها حتى تالب  ىذه العبادة كهجرة إلى رسوؿ اهلل تعلو قيمتها كيعلو ثواب
 تضيعوىا يا عباد اهلل.

كلمتي الثالثة أتوجو بها إلى من؟ إلى ىؤالء الذين تورطوا كاستدرجوا كأصبحوا سجناء في األسلحة 
التي حيمٍّلوىان نعمن أنظر إليهم كأتبين أنهم يعانوف من حبس لكن ال داخل أربعة جدراف كإنما 
ىرت داخل ىذه األسلحة التي استدرًجوا في حملها كالتي عاشت في أذىانهم  ماؿ كم ككم ازد
في تالوراتهم كأعتقد أنهم علموا ااف أف ىذه ااماؿ تحولت إلى أكىاـن ما المآؿ الذم 

ينتظركنو؟ النهاية أك قل النالر الذم كاف راسخان في أذىانهم بل ريسٍّخى في أذىانهم اضمحل كىذا 
ع فيو جميعان شيء حقيقين إذان فتعالوا أيها اإلخوة أدعكم كأدعو كالة األمر في بلدنا إلى لقاء نتواث

كبشكل جاد على االصطبلح الوطني الذم ينبغي أف ننهض بو جميعان على أف يكوف تواثقان جادان 
كتواثقان حقيقيان كأنا الضامن أنو سيكوف تواثقان جادان حقيقيان من جهة المسؤكلين فأرجوا أف يتبين 

ف يبدؤكا مرحلة جديدةن ىؤالء اإلخوة أف ىذه المرحلة التي استدرًجوا إليها انتهت كبوسعهم أ
كالمخطئ من شأنو أف يرجع إلى الحع الذم ألهمو اهلل عز كجل إياه. أيها اإلخوة أريد أف أبلغهم 
ىذه الحقيقةهلل مادامت ىنالك لمعة من المشاعر اإلنسانية ال تزاؿ موجودة في كياف من تورط في 

مامو من قبل اهلل عز كجلن نعمن ارتكاب  ثاـ كمعاصو كموبقات فلف باب التوبة ال يزاؿ مفتوحان أ
ىكذا يعلن اهلل سبحانو كتعالىن كإذا كاف البارم عز كجل يبلحع ىؤالء الناس بباب التوبة يفتحو 
على مالراعيو أمامهم فأحرل أف يفت  العبد باب االصطبلح مع العبد أماـ مثل ىذه المعضلة أيان  

ب القبوؿن باب االصطبلح؟ نعمن ربما قاؿ كانتن أليس العبد أكلى بأف يفت  أماـ ىؤالء الناس با
أحدىمهلل كالدماء التي ارتكبناىا في أعناقنان كالبر ء الذين قػيتػٍّليوا بأيدينان أقوؿ لهم ألم يقتل ذلك 
اإلنساف مائة شخهن تسعة كتسعين بريئان ثم أتم ىذا العدد الكبير بالمائة ثم إف اهلل تجاكز عنو 

حن أنا أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل نعم عودكا من ىذه التجربة التي لن لما صدؽ التوبةن باب التوبة مفتو 
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تنالوا منها إال الحناظل كاعلموا أف ىذا النهج إف استمر بكم أك بقيتم تسيركف في طريقو فلف كربان 
أسود سيأخذ منكم بالخناؽ كإف ىذا الكرب سيزجكم في شقاء ال يمكن أف أصفون مالكم كلهاذ 

شقاء؟ نعمن يمكن للشيطاف أك لغير الشيطاف أف يخدعكم بأف نالران قريبان الكربن مالكم كلهذا ال
سيتحقع كبأنكم ستقطفوف ثمرات ىذا النالر كلكني أيها اإلخوة أقوؿهلل لقد أغلع باب ىذا النالر 

الموىـو كدالئل ذلك كاضحة كلكن أرأيتم لو أف ىذا الباب ال يزاؿ مفتوحان أتظنوف أنكم إف 
ال أقالد األقربين  –ئك الذين يأمركف كينهوف كىم يتربعوف على عركشهم استطعتم بخدمتكم ألكل

أرأيتم  –بل أقالد أصحاب العركش األباعد الذين يأمركف المأمورين الذين يأمركف ىؤالء الجنود 
إلى أكلئك ىل سيخلطونكم بهمن ىل سيشركونكم بشيء من األمر؟ أقسم باهلل الذم ال إلو إال ىو 

كراءىم ظهريان كلسوؼ يجتمعوف في المكاف الذم حددكه من دمشقنا نعم  سينسونكم كيطرحونكم
ليشربوا نخب النالر فيما بينهمن أما أنتم فلن تكوف لكم أماكن معهم نهائيانن على أف ىذا النالر 
ن على أف ىذا اليـو الذم كانوا يحلموف بو أف يتبلقوا في مكاف معين نعم من دمشقنا ىذه  موىـو

ر بتفتيت سوريا إلى دكيبلت لن يتحقعن كإذا كاف األمر كذلك فتعالوا نعد إلى ليشربوا نخب النال
صراط اهللن أنا أتحدث مع أبناء جلدتنان أتحدث مع إخواننا أبناء ىذا الوطن كال أتحدث عن 

المتسربين المتسللين ااتين من الخارجن لهم أف يعودكا إلى الجهات أك الببلد التي جاؤكا منهان 
ا كأبناء عمومتنا فأقوؿهلل ليس ىنالك أجدل لكم كلهذه األمة كلهذا الوطن من أما إخوانن

االصطبلحن أف تمتد األيدم من ىنا كىنا كىناؾ باالستيثاؽ الجاد كاالصطبلح الحقيقين أف نعلن 
من خبللو العفو عما مضى كذلك ىو قرار شريعة اهلل عز كجل في باب ىؤالء الذين يسميهم 

كلكل شيء حكمو في الشريعة اإلسبلمية كليس ىاىنا مجاؿ التفاليل في الشارع الغبلة نعمن 
 ذلك.

ىذه كلمات ثبلث أقولها في مقتبل شهر رمضاف المبارؾ سائبلن اهلل عز كجل أف يجمع شمل ىذه 
 األمة على ما يرضيون نعمن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

  

 

 



  

 ~986 ~ 
 

 ٔظ١ؾخ ث١ٓ ٠لٞ هِؼبْ

 

ن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

عالم اإلسبلمي كلو شهر اهلل العظيم شهر رمضاف إف ىي إال ساعات كلسوؼ نستقبل كيستقبل ال
المبارؾن سنستقبلو كأنا على يقين أنو يحمل في طيو بشائر الفرج بعد الشدة كاليسر بعد العسر.. 

أقوؿ إنني على يقين بذلك كال غرك فلف اهلل عز كجل يقوؿ فيما يركيو رسوؿ اهلل عن ربو في 
بي ما شاء( فكيف إذا كاف األمر يقينان كليس  الحديث القدسي )أنا عند ظن عبدم بي فليظن

 ظنان؟!

ىذا ما سيحملو لنا شهر اهلل المعظم من البشائر فما الذم ستحملوف لو كأنتم تستقبلونو من 
الهدايا؟.. لو سألنا ىذا الشهر المعظم عن خير ىدية ينبغي أف نتقدـ بها إليون لكاف الجواب 

اهلل عز كجل ىي التوبة النالوح أكالن إلى اهلل ثم القياـ بحقوؽ الهدية الوحيدة التي ينتظرىا منا شهر 
ىذا الشهر المتمثل في صياـ أيامو كقياـ لياليو .. تلك ىي الهدية التي ينتظرىا منا شهر اهلل 

سبحانو كتعالى.. أكالن التوبة النالوح كىي توبة يطالب اهلل عز كجل بها دائمان ال في ميقاتو أك شهرو 
 بها عباده جميعان حتى الرسل كاألنبياء.. ألم يقلهللمعين.. يطالب 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى(  )كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

ا ال ًذينى  مىنيوا تيوبيوا ًإلىى الل ًو تػىٍوبىةن ن اليوحان(  ألم يقلهلل )يىا أىيػُّهى

ليو كعلى  لو كسلم كىو القائل فيما ص  عنوهلل لقد شمل ىذا األمر حتى رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
)إنو ليغاف على قلبي فأستغفر اهلل في اليـو مئة مرة(. إذان فتعالوا أذكركم بالجزء األكؿ من ىذه 
الهدية التي ينبغي أف نستقبل بها شهر رمضافن التوبة الالادقة النالوحة إلى اهلل يدعونا اهلل عز 
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رمضاف ىذه الهديةن ىي دعوة إلى القادة إلى كالة األمر إلى  كجل جميعان إلى أف نتمم لشهره شهر
الجيش إلى األمة بشتى فئاتهان إذا كاف رسوؿ اهلل مدعو إلى ذلك فكيف ال تكوف ىذه الفئات  
كلها مدعوين إلى توبة صادقة نالوحة بين يدم اهلل سبحانو كتعالى. كأقوؿ لكم إف التوبة التي 

الشهر المبارؾ ليست التوبة التقليدية المتمثلة في كلمات يكررىا ينتظرىا اهلل منا مع مقدـ ىذا 
بعض الناس على ألسنتهمن ثم إنهم ال يلتفتوف إلى كاقعهم لياللحوا أحوالهمن لياللحوا ما 

بأنفسهم كليقيموا منها ما اعوج ال يا عباد اهللن نحن مدعوكف ااف إلى أف نجدد البيعة مع اهلل عز 
نا كبين الرحيل عن ىذه الحياة الدنيا ساعات بل دقائع معدكدات فكيف كجل كنحن نتالور أف بين

 تكوف توبتنا إلى اهلل عز كجل عندئذ 

نعم ىذا ىو المطلوب منا جميعان أدعو نفسي أكالن كأدعو أكلي األمر بكل فئاتهم ثانيان كأدعو 
 جيشنا ثالثان أك رابعان كأدعو ىذه األمة جمعاء 

  

لي أف أتوجو الساعة من على ىذا المنبر إلى جيشنا الشامخ كما قلت  كبعد يا عباد اهلل يطيب
بليمانو الشامخ بجبهتو التي ال تلين كال تذؿ كال تهوف ألم عدك من األعداء أقوؿ لرجاؿ ىذا 

 الجيش كلهم

 

  

 

إنكم تتحملوف اليـو تبعة ال أظن أف في جيوش العالم بل في دكؿ العالم من تحمل مثلها قبل 
قد عدت إلى التاريخ القالي القديم كالحديث فلم أعثر على جيش في دكلة قد تحمل اليـو كل

 ىذه التبعة إلى اليـو كشاء اهلل عز كجل أف يتحملها جيشنا

إف ىذه التبعة تتمثل في حرب كما قالوا كونية فعبلن تتجو إليو من أطراؼ العالم أجمع تستعمل فيو 
 ية كااللكتركنية كاإلعبلمية.األسلحة المتنوعة كلها المادية كالمعنو 
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أماـ ىذه التبعة الخاصة المتميزة التي يتحملها جيشنا اليـو ينبغي بالمقابل أف يتحلى بمزية تتكافأ 
مع ىذه التبعة كيتكوف منهما ميزاف عدؿ متكافئن ما ىي ىذه المزية التي ينبغي أف يتحلى بها 

اليـو بالورة خاصة. إف ىذه المزية تتلخه جيشنا بالورة خاصة ربمان كما أنو يتحمل ىذه التبعة 
في أف ما يتمتع جيشنا بو من الجبهة الناصعة الشامخة البد من أف يتوج ىذا الشموخ بذؿ 

العبودية هلل كالبد أف يتوج ىذا الشموخ بذؿ السجود لموالنا كخالقنا جل جبللون كعندئذ يتحقع 
في التعالي كالتغلب على سائر القول التي ما نالبوا إليو كعندئذ يضرب ىذا الجيش المثل األعلى 

تتوافد إليو من شرؽ كغرب كشماؿ كجنوب عندئذ يستطيع أف يحقع الخوارؽ كالمعجزات ال بل 
 سيخلع اهلل عز كجل على يديو الخوارؽ كالمعجزات

  

شموخ الجبهة شيء نعتز بو نعتز بو في تلك المزية التي يتمتع بو نادرة فعبلن ىذا الجيش كلكن 
ىذا الشموخ اماـ ىذه التبعة الخاصة ال سيما التي يتحملها ال بد من أف يتوج شموخ ىذه الجباه 
بالسجود هلل ال بد اف يتوج ىذا الشموخ بذؿ العبودية هلل عز كجل ال بد أف تالب  الثغور التي 

ال بد  يراب  فيها ىؤالء الجنود البواسل ال بد أف تكوف ممتزجة مع محاريب التبتل هلل عز كجلن
أف تكوف الثغور مآؿ ارتباط باهلل عز كجل مآؿ استنزاؿ للنالر من علياءه ألن تقرؤكا قوؿ اهلل عز 

 كجلهلل

ًثيران ل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى( ] ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  [ْٓاألنفاؿهلل )يىا أىيػُّهى

وة كأنا أعتز بجباىهم المرتفعة الشامخة التي لم تهن في يـو من األياـ لعدك كلم أقوؿ لهؤالء األخ
تركن إلى لذة طعاـ أك شراب أك نحو ذلك يخدع بها كما يخدع ااخركف أقوؿ لهم إنكم إف 

ارتبطتم باهلل جعلتم من ثغوركم محاريب ترتبطوف فيها باهلل عز كجل تستنزلوف النالر منو تالطبغوف 
كم هلل فلف اهلل عز كجل يتجلى عليكم عندئذ بالفة قاىريتو يتجلى عليكم بالفة بذؿ عبوديت

انتقامو يتجلى عليكم بالفة جبركتو.. أقوؿ ىذا كأنا الضامن لما أقوؿ.. فلذا جربتم األعداء أيا  
كانوا فلنهم لن يركا في أشخاصكم بشران من الناس كلكنهم سيركف في أشخاصكم جبركت اهلل 

شخاصكم قاىرية اهلل كلسوؼ يكوف ىذا أعتى سبلح تستعملونو من حيث كلسوؼ يركف في أ
تدركف أك ال تدركف للنالر العاجل الذم سيكرمكم اهلل بو أأريكم شاىد على ذلك من كتاب اهلل؟ 

 ألم تقرؤكا قولوهلل 
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 الٌلوى رىمىى( )فػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىػًكن  الٌلوى قػىتػىلىهيٍم كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىػًكن  

أما كقفتم عند ىذه ااية بشيء من التفكير؟ لم تكن عن طريع األيدم التي رمت كلكن ىذا 
 الكبلـ عن طريع تجلي اهلل عز كجل بالفة قاىريتو بالفة انتقامو ألم تقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

بٍػهيمي الٌلوي بًأىٍيًديكيٍم كىييٍخزًًىٍم كىيىناليرٍكيمٍ  عىلىٍيًهٍم كىيىٍشًف صيديكرى قػىٍوـو مٍُّؤًمًنينى( ]التوبةهلل  )قىاتًليوىيٍم يػيعىذٍّ
ُْ] 

ألم تسمعوا كبلـ رسوؿ اهلل يقوؿ فيما اتفع عليو الشيخاف )أعطيت خمسان لم يعطهن أحد قبلي(ن 
أكؿ ىذه األمور الخمس )نالرت بالرعب مسيرة شهر( كيف نالر بالرعب؟ أم أف اهلل عز كجل 

عل مظهر قاىريتو جل جبللو جعل مظهر انتقامو جل جبللو جعل مظهر جبركتو جل جبللو ج
تتجلى في رسوؿ اهلل كأصحابو كالذين جاؤكا من بعده كىكذا يدخل اهلل الرعب في قلوب أعداء 

 اهلل عز كجل بهذا السبلح 

ىذا السبلح أيها األخوة .. إنو أمضى سبلح ال سيما في ىذا المنعطف الذم نمر بو اليـو .. 
 الشواىد التي تجسد ىذا الكبلـ الحقيقي كثيرة لكن أضع أمامكم نموذجان كاحد الوقت يضيع ك 

عبد الرحمن الداخل الذم ظهر من ىذا المشرؽ متجهان إلى المغرب كصل إلى أقالى المغرب 
كنزؿ ضيفان عند أقاربو كبني خؤكلتو كعمومتو قبائل من البربر أدقوا بو كأحبوه لعبادتو العجيبة 

لخدمتو الكثيرة لذكره موالنا كخالقنا جل جبللون كاف قائم الليل كاف خادمان لعباد لتواضعو الغريب 
اهلل أحدقوا بو مضى بهم إلى األندلس كما استقر بهم القـو في األندلس حتى احبو أناس كثيركف 
ممن ال يعلموف الشريعة اإلسبلمية أحبوه ثم ركنوا إليو ثم دخلوا اإلسبلـ كىكذا قامت دكلة 

كعامان كسمع الملك األكؿ في عالم  ِٓـ على يد قائدىا كلم يكن لو من العمر أكثر من اإلسبل
الفرنجة  نذاؾ شارلماف سمع بأف دكيلة إسبلمية كلدت في األندلس فتوجو بجيشو ذم 
الجنسيات كالمذاىب المختلفة إلى أف كصل إلى حيث أقاـ عبد الرحمن الداخل دكيلتو 

ما الذم جعل شارلماف يولي األدبار؟ شيء عجيب شيء غريب إلى  اإلسبلمية كقامت المعركة ..
اليـو ال تعلم أكركبا سببو ألنو عندما نظر إلى عبد الرحمن الداخل لم يجد فيو شابان من الناس ال 
يتجاكز عمره الخامس كالعشرين عامان كإنما نظر فوجد فيو قاىرية اهلل كجد فيو جبركت اهلل كجد 
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لو الرعب داخلو الهلع كعاد منهزمان من حيث جاء كىكذا جللت حياة شارلماف فيو انتقاـ اهلل داخ
 سحابة من السواد حياتو لم تفارقو بعد ذلك إلى أف مات ىذا مثاؿ أقولو لكم 

أعود مرة أخرل أتوجو إلى جيشنا بعد التعزية التي تقدمت بها إليو باسمي كباسمكم كباسم ىذا 
 شهر رحمة كم أنبأنا رسوؿ اهلل الشهر ألم يجعل اهلل ىذا الشهر 

أقوؿ بعد ذلك اجعلوا من ثغوركم التي تواركف فيها محاريب تتاللوف بها إلى اهلل عز كجل اتالاؿ 
العبد بربو توبوا إلى اهلل عز كجل أك جددكا التوبة إلى اهلل عز كجل مع دخوؿ ىذا الشهر المبارؾ 

نا كخالقنا كأنتم عبيد لو قبل أف تكونوا جنودان جددكا البيعة مع اهلل عز كجل أف نكوف جنودان لموال
إلخوانكم من البشر أقوؿ لكل فرد فرد من جيشنا الذم اعتز بو أعتز بأنو لم يدف لعدك إلى ااف 
أقوؿ كونوا أحفاد أمناء لخالد للقعقاع لعمرك بن العاص كونوا أحفادان ألكلئك كال أعني النسب 

الرتباط بالسلوؾ االرتباط بالمبدأ كالقيم كأنا أقوؿ بعد ىذا أنا البشرم ال. أعني االرتباط بالمنهج ا
الضامن بأف اهلل عز كجل سيكرمنا جميعان بأعاجيب النالر بخوارؽ النالر .. أقوؿ كقلي ىذا 

 كأستغفر اهلل
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 ؽبعزٕب اٌٝ اٌزٛثخ ٚاالٌزغبء اٌٝ هللا

 

 

و كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ان كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشير 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

يجب على كل مؤمن باهلل عز كجل أف يعلم أف اهلل عز كجل ىو خالع كل شيءن كىذا يعني أف اهلل 
ىو القيـو على كل شيء ألف خالع الشيء البد أف يكوف ىو القيـو عليون كىذا يعني أف ال نافع 
كال ضار في الكوف كلو إال كاحد ال ثاني لو ىو ىذا الخالع الذم ىو قيـو السموات كاألرضن 
كلكن يجب أيضان أف يعلم المؤمن إلى جانب ىذه الحقيقة أف اهلل عز كجل قضى أف يعيش 
اإلنساف من كونو ىذا في عالم األسبابن في سلسلة من عالم األسباب جعلها الواسطة إلى 

أىدافون إلى غاياتون إلى حاجاتو كمبتغياتون تلك سنة من السنن التي قضى بها اهلل سبحانو كتعالى. 
وجو اإلنساف يبتغي تحقيع معايشو كرزقو كاف المطلوب منو بما تقضي بو الشريعة اإلسبلمية فلذا ت

أف يتوس  إلى ذلك األسباب التي شاءىا اهلل عز كجل من فبلحة كزراعة كبناء كتجارة كنحو ذلكن 
كإذا اىتم بذاتو بجسمو كبالحتو كعافيتو كاف الواجب عليو فيما تقضي بو الشريعة أف يتلمس 

سباب التي قضى اهلل سبحانو كتعالى بها لذلك من طعاـ كشراب كمأكل كعبلجات للتخله من األ
األمراض كاافات كنحوىان كإذا شاءت األمة أف تحالن نفسها ضد العدك الطامع بها كأف تحمي 
حقوقها كأكطانها كقيمها فالمطلوب منها فيما تقضي بو الشريعة اإلسبلمية أف تهيء العدة كالعدد 

كأف تجمع سائر الوسائ  كاألسباب العلمية التي البد منها لذلك. ذلك ىو المبدأ  لذلك
االعتقادم الذم يجب أف نعتقده كىذه ىي السنة الربانية التي ألـز اهلل عز كجل عباده بها إذ 
أقامهم كما قلت لكم من ىذا الكوف في عالم من األسباب المتنوعة الكثيرة. كلكن يجب أف 

اهلل أف ىذه األسباب التي أقامنا اهلل عز كجل في عالمها كأمرنا بالتوس  بها إلى نعلم يا عباد 



  

 ~992 ~ 
 

مبتغياتنا إف ىي إال أسباب شكلية ليست لها أم فاعليةن إف ىي إال جند من جنود اهلل سبحانو 
كتعالىن أمرؾ اهلل سبحانو كتعالى أف تقبل إلى الطعاـ كالشراب لتحمي بدنك كجسمك من اافات 

حذرؾ من أف تتوىم أف الطعاـ ىو الذم يشبع أك أف الماء ىو الذم يركمن يأمرؾ بالطعاـ كلكنو ي
كالشراب كلكنو ينبهك إلى أف الذم يشبعك ىو اهلل كالذم يركيك ىو اهلل سبحانو كتعالىن يأمرؾ 
اهلل عز كجل بالبحث عن العبلج كالدكاء لرد  فات األمراض كلكنو يؤكد لك أف الشافي ىو اهلل 

دكاء ال دخل لو في الشفاء ق ن كذلكم األمة التي تحالن حقوقها كأكطانها كقيمها ضد طمع كال
الطامعين كضد عدكاف المعتدين يجب عليها أف تمارس ىذه الوسائل كأف تجمع ىذه العدة كالعدد 

كلكن ينبغي أف تعلم يقينان أف الذم يحمي األمة إنما ىو اهلل كأف الذم يبعد  فات العداكة 
كاف إنما ىو اهلل سبحانو كتعالىن كتأملوا يا عباد اهلل في كبلـ اهلل عز كجل كيف يأمرنا بأف كالعد

نجمع بين ىاتين الضركريتين فلي حياتنا االعتقادية كالسلوكيةن إنو يدعونا إلى أف نسير في فجاج 
 األرض بحثان عن الرزؽن بحثان عن كسائل العيش كالرزؽن فهو يقوؿهلل

ًإلىٍيًو النُّشيوري( ]الملكهلل )ىيوى ال ًذم  جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى ذىليوالن فىاٍمشيوا ًفي مىنىاًكًبهىا كىكيليوا ًمن رٍٍّزًقًو كى
ُٓ.] 

 كلكنو يقوؿ لك في الوقت ذاتوهلل

( ]العنكبوتهلل   [.ُٕ)فىابٍػتػىغيوا ًعندى الل ًو الرٍٍّزؽى

 ىو يقوؿهلل

ٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍم( ]األنفاؿهلل )كىأىًعدُّكٍا لىهيم م ا اٍستىطىٍعتيم مٍّن قػي   [.َٔو ةو كىًمن رٍّبىاًط اٍلخى

 يأمرنا باإلعداد كلكنو يقوؿ في الوقت ذاتوهلل

 [.َُ)كىمىا الن اٍلري ًإال  ًمٍن ًعنًد الٌلًو ًإف  الٌلوى عىزًيزه حىًكيمه( ]األنفاؿهلل 

 كيقوؿ في الوقت ذاتوهلل

ًإف يىٍخذيٍلكيٍم فىمىن ذىا ال ًذم يىناليريكيم مٍّن بػىٍعًدًه كىعىلىى الٌلًو فػىٍليىتػىوىكًٍّل )ًإف يىناليرٍكي  مي الٌلوي فىبلى غىاًلبى لىكيٍم كى
 [.َُٔاٍلميٍؤًمنيوفى( ] ؿ عمرافهلل 
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أرأيتم يا عباد اهلل إلى ىذه الحقيقة ذات الشطرين يجب أف نتبو إليهمان المعتقد أف اهلل ىو 
النافع كىو الضار كفي الوقت ذاتو يدعونا ربنا عز كجل إلى أف نتعامل باألسباب التي الناصرن ىو 

جعلها جنودان مجندة مسخرة لنا ثم نبهنا إلى أف ىذه األسباب إف ىي إال جند من جنود اهلل 
ليست فيها فاعلية ال تضر كال تنفع كلكنكم مطلوبوف بأف تمارسوا ىذه األسباب. ما الذم أبتغيو 

ا الكبلـ الهاـ الذم قلتو ااف؟ الذم أبتغيو يا عباد اهلل أف نتساءؿ كنحن ااف ننظر فنجد من ىذ
بكل دقةهلل )ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتهان  rأف كضعنا كما قاؿ رسوؿ اهلل 

ىي  قالوا أمن قلة يا رسوؿ نحن يومئذو؟ قاؿهلل ال بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيل(. ىا
األمم أحاطت بنا فعبلن إحاطة عدكاف كما تحي  األكلة بالمائدة بقالعتها نعم. أما األسباب 

الماديةن أما العدة كالعدد فأعتقد أننا ما قالرنا في جمع ما نستطيع أف نجمعو منهان ما قالرنا في 
دد ال تفيد شيء من ذلكن كلكننا نعلمن كإف لم نكن نعلم من قبل فها نحن ااف علمنا أف ىذه الع

كأف ىذه العدة ال تغنين يجب أف نلجأ إليها كما أمر اهلل )كىأىًعدُّكٍا لىهيم( كلكن قد علمنا أف النافع 
ىو اهلل كأف الضار ىو اهلل كأف الذم ينتالر لنا ىو اهلل عز كجل فهل تعاملنا مع ىذا السبلح 

قد مارسنا من ذلك ما نستطيعن الثانين أما السبلح األكؿ كىو سبلح المادةن العدة فأعتقد أننا 
كلكن العدة األخرل التي ىي كحدىا مكمن النالر أك الخذالف كالتي ىي كحدىا معين النالر أك 

الخذالفن ىل تعاملنا مع ىذا الجانب الثانين مع ىذه العدة الثانية؟ أعتقد أننا مقالركف كل 
ز كجل فق  كأف الشفاء ليس بيد التقالير. إذا علمنا أف الناصر ىو اهلل كأف الفاعلية بيد اهلل ع

الدكاء كالطبيب كإنما بيد طبيب األطباءن بيد اهللن كإذا علمنا أف السبلح مهما كاف ليس ىو الذم 
ينالر كلكن خالع السبلح كمستعمليو ىو الذم ينالر فهل تعاملنا مع ىذه الحقيقة؟ لعلكم 

لـو كيا خيبة من ال يعلم ىذا تسألوف كيف السبيل إلى أف نتعامل مع ىذه الحقيقة؟ السبيل مع
 السبيلن السبيل أف نتجو إلى اهلل كنطرؽ بابون إذا كاف ربنا يقوؿ لناهلل

 [َُ)كىمىا الن اٍلري ًإال  ًمٍن ًعنًد الٌلًو ًإف  الٌلوى عىزًيزه حىًكيمه( ]األنفاؿهلل 

 يقوؿهلل 

ًإف يىٍخذيٍلكيٍم فىمى  ن ذىا ال ًذم يىناليريكيم مٍّن بػىٍعًدًه( ] ؿ عمرافهلل )ًإف يىناليرٍكيمي الٌلوي فىبلى غىاًلبى لىكيٍم كى
َُٔ.] 
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إذان فالمطلوب أف نػيٍهرىعى إلى باب اهلل كباب اهلل مفتوحن نيهرع إلى باب اهللن ماذا نالنع؟ نتضرعن 
نجأر إليو بالشكولن نعلن عن ذؿ عبوديتنا لون نفتت  ذلك كلو بالتوبةن باإلنابة إلى اهللن بأف 

كجلن بأف نقـو ما اعوج من عبلقة ما بيننا كبينو كنالل  ما فسد من عبلقة ما  نالطل  مع اهلل عز
بيننا كبينو على كل المستوياتن على مستول القادةن على مستول الجنود في معسكراتهمن على 

مستول الموظفين في دكائرىمن على مستول الناس في بيوتهم. نحن صلتنا بيننا كبين اهلل عز كجل 
لعبودية منا لو كالربوبية منو إلينا. ىكذا نتعامل أيها اإلخوة مع ىذا العبلج األكحدن ىي العبوديةن ا

الضراعةن االلتجاء إلى اهلل عز كجلن ألم تعودكا إلى كتاب اهلل كتتبينوا كم ككم يل  البياف اإللهي 
 على عباده بضركرة التضرع إلى اهللن بضركرة االلتجاء إليو في الشدائد

ا بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يىض ر عيوفى( ]األعراؼهلل )كىمىا أىٍرسىلٍ   [.ْٗنىا ًفي قػىٍريىةو مٍّن ن ًبيٍّ ًإال  أىخىٍذنىا أىٍىلىهى

 لعل ىنا بمعنى التعليل أم أمبلن في أف يتضرعوا. كيقوؿهلل

( أم تلك ىي سنن اهلل )فىأىخى  ٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى
[ لماذا ال يتضرعوفن ّْ[  )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا( ]األنعاـهلل ِْيػىتىضىر عيوفى( ]األنعاـهلل 

لماذا يبتليهم بين الحين كااخر  –أقوؿ المؤمنين بو  –لماذا يبتلي اهلل عز كجل عباده المؤمنين 
ائب إف في أبدانهم أك في بلدانهم أك في أم نوعو من أنواع المالائب؟ من أجل أف تنبهم بالمال

من غفلةن من أجل أف توقظهم من رقادن من أجل أف تجعلهم يلتفتوف إلى موالىم فيالطلحوا معو 
كيتوبوف كيؤكبوف إليون كاافة الكبرل أف تبتلى األمة بالماليبة ثم تستمر الماليبة ثم تستمر دكف 

تلتفت ىذه األمة إلى موالىا كخالقهان دكف أف تستيقظ إلى أف ىذه الماليبة ليست إال أجراس  أف
خطر تقرع مسامعهم أك تقرع على أفئدتهمن نعمن ىما عبلجاف يا عباد اهللن أما األكؿ فشكلي 
مة كيجب أف نأخذ أنفسنا بون الوسائل كاألسباب الماديةن العبلج الثاني كىو محور النالر أك الهزي
ىو التعرؼ على اهللن ىو أف نتعرؼ على اهلل عز كجلن لم نتعرؼ عليو في الرخاء فلنتعرؼ عليو 

لم يكن بحاجة إلى أف يستغفر من ذنبون كاف معالوما  rفي الشدةن يقلنا نعمن سيدنا رسوؿ اهلل 
ة كمع ذلك كاف المثل األعلى في ىذا الذم أقولو لكمن عندما ىاجر مارس كل الوسائل المادي
التي تخطر في بالكم كالتي قد ال تخطر في بالكم من أجل أف ينج  في ىجرتو من مكة إلى 

المدينة كأنو ال يعتمد إال على ىذه الوسائلن فلما أداىا كما أمر اهلل عز كجل ألقى ىذه الوسائل 
ين كراءه ظهريان ككضع فكره كقلبو ككيانو أماـ شهود اهلل عز كجل كالدليل على ذلك أف المشرك
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عندما أحدقوا في الغار الذم كاف بو ىو كأبو بكر رضي اهلل عنو كقاؿ لو أبو بكرهلل لو أف أحدان 
 منهم نظر إلى أسفل قدمو لر نان قاؿ لوهلل )ما ظنك باثنين اهلل ثالثهما(.

ىما عبلجافن في غزكة بدر كسيلة من الوسائل المادية إال نفذىان استشار أيو ىو الموقع الذم 
خذهن ىذا ىو المكاف االستراتيجي األفضل أـ ىذان حتى إذا أنفذ ذلك قضى ليلة ينبغي أف نت

الجمعةن الخميس مساء إلى فجر الجمعة كىو يضرع إلى اهللن كىو يلتجئ إلى اهلل أف ينالره 
( نعمن في غزكة األحزاب  كيقوؿهلل )اللهم إف تخذؿ ىذه العالابة فلن تػيٍعبىدى في األرض بعد اليـو

سبب مادم من أىم  -س األسباب المادية؟ كلف أصحابو جميعان بحفر الخندؽ أرأيتم كيف مار 
حتى إذا أنفذ ىذه الوسيلة كغيرىا كانت العمليات الحربية التي مارسها رسوؿ  -األسباب المادية 

اهلل ىو كأصحابو في جن  الليالي المظلمة داخل الخندؽ ىو االبتهاؿ إلى اهللن ىو التضرع إلى 
تعالىن نعم يا عباد اهللن استجاب ربنا أـ الن استجاب لهذا العبلج الثاني. أما العبلج اهلل سبحانو ك 

األكؿ فتطبيع ألمر شكلي أمرنا بو اهلل سبحانو كتعالىن نعم الناس الذين جاؤكا من بعدن ىذه البلدة 
كيف  التي منيت بغزك الالليبيين كبقيت ىذه األرض تحت  ثار الالليبيين ما يقارب ثبلثة قركفن  

كانت الوسيلة يا عباد اهلل لتطهيرىا من دنس الالليبيين؟ كانت الوسيلة الحقيقية ىذه الضراعة إلى 
أسأؿ اهلل عز  –اهللن ىذا االلتجاء إلى اهللن كىا ىو ذا محمود زنكي المشهور بنور الدين الشهيد 

كيف كانت سلوهن سلو تلميذه صبلح الدين   –كجل أف يوفع ناسان من الناس يجددكف ضريحو 
الوسيلة التي بها استنزلوا النالر من عند اهلل؟ التوبةن اإلنابة على كل المستويات ثم الضراعية 
المستمرة على باب اهلل سبحانو كتعالىن حقيقة أيها اإلخوة ال شذكذ فيهان حقيقة داخلة فيها 

تضرع كااللتجاء إلى معنى العلة بكبل شطريها السلبي كاإليجابي كما يقوؿ الفبلسفةن عندما كجد ال
 اهلل مع التمسك باألسباب كاف النالر ككاف التطبيع لقوؿ اهللهلل

لقالههلل )كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىئًم ةن كىنىٍجعىلىهيمي اٍلوىارًثًينى( ]ا
ٓ.] 

بالنعم كأسباب الترؼ كما إلى ذلك كما  كعندما كجد الخذالف ككجد اإلعراض كسكر من سكر 
كاف في ببلد األندلس في قرطبة كغرناطة كنحوىا كاف الخذالفن نعم. ىذه الحقيقة أقولها لكمن 
كخير مناسبة أذكر نفسي كأذكر ىذه األمة بكل فئاتها بهذا العبلج الثانين خير مناسبة إنما ىو 

لرجوع إلى اهلل عز كجل. كلنا أيها اإلخوة عالاةن ىذا الشهر المبارؾن شهر اإلنابة إلى اهللن شهر ا
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ن كأنا أكؿ المقالرين في جنب اهللن أنا أكؿ العاصين المقالرين في جنب اهللن ىا  ليس فينا معالـو
أنا ذا أعلن توبتين أعلن إنابتي إلى اهلل كىا أنا ذا أعاىد اهلل على أف أستقيم في بقية ما كاف لي 

على صراط اهلل القويم فما لكم ال تتوبوف إلى اهلل يا ناسن ما لكم ال  من أياـ في ىذه الحياة الدنيا
تؤكبوف إلى اهللن ما إلخواننا في القيادةن ما إلخواننا في الجيش الذم نعتز بون ما لهم ال يضيفوف 
إلى بطوالتهم في النهار رىبانيتهم في الليلن ما لهم ال يضيفوف إلى بطولتهم التي نعتز بها في 

عبوديتهم هلل عز كجل في الليلن ما لنا ال نجدد العهد مع اهلل. أقولها لكم كأنا الضامن بأف النهار 
ن ال أعني الفرج  تو بعد حينن سيأتي الفرج قريبان بلذف اهلل كلكن اهلل ينتظر منا ىذه  الفرج  تو

 هلل العظيم.األكبةن فهل عسيتم أف تؤكبوا إلى اهلل على كل المستوياتن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر ا
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 ف١و اٌقطبئ١ٓ اٌزٛاثْٛ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

 

ىل علمتم أف أمريكا كمعها الالهيونية العالمية قد أعلنت الجهاد اإلسبلمي المقدس؟ نعمن لقد 
أعلنت ذلك على ألسنة عمبلئها كذيولها في ىذه المنطقةن كلكن ما ىو الجيش الذم اعتمدت 

خبلؿ ألسنة عمبلئها كذيولها في عليو أمريكا في ىذا الجهاد اإلسبلمي المقدس الذم أعلنتو من 
منطقتنا كما قلت لكم؟ إنو عبارة عن أمشاج كأخبلط من مرتزقة اافاؽ سيقوا كجيمٍّعيوا بأزم ةو من 
الشهوات ااسنة التي يسيل لعابهم عليهان ىذا ىو الجيش الذم اعتمدتو أمريكا كصهيونيتها 

نبغي أف تتحقع من كراء ىذا الجهاد األمثل العالمية. بقي أف نتساءؿ ما الغاية اإلسبلمية التي ي
بالخيرية  rالذم تعلنو أمريكا؟ الغاية ىي يا عباد اهلل القضاء على الناس الذين شهد لهم رسوؿ اهلل 

في ىذه البقعة المباركة كذلك عندما تحدث عن الشاـ قائبلن في حديث صحي هلل )عليكم بالشاـ 
تو من عباده(ن ىي شهادة يعتز بها كل من رأل أف اهلل عز فلنها خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خير 

 كجل قد أقامو من عالمو الواسع العريض ىذا في ىذه البقعة المباركة.

 

فالغاية القدسية األكلى من ىذا الجهاد اإلسبلمي ىو القضاء على ىؤالء الذين أثنى عليهم رسوؿ 
 كشهد لهم بالخيرية. rاهلل 
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ه الدكلة كتحويلها إلى أمشاج ال حراؾ فيها كال حياة من أجل أف تسرح الغاية الثانية تقطيع ىذ
إسرائيل كتمرح كمن أجل أف تتبين األماكن المحددة لمشاريعها التي طاؿ انتظارىا للبدء بها 
 كلتحقيقهان مشاريع في جنوب سوريان مشاريع في الباديةن مشاريع أخرل في الساحلن أجل.

 

ىذه ىي الغاية المقدسة من كراء إعبلف أمريكا للجهاد اإلسبلمي في سبيل اهلل كلكن على ألسنة 
عمبلئها كذيولها الذين يعيشوف فيما بيننا. ىذا ما ينبغي أف نعلمون فماؿ الموقف الذم ينبغي أف 

تنبثع من  نتبينو كنقفو يا عباد اهلل؟ ىذا يدعونا إلى أف نتذكر دعوة أخرل إلى الجهاد كلكن لم
أمريكا كال أكركبا كال الالهيونية العالمية كإنما انبثقت من فم حبيبنا المالطفى الذم بعث رحمة 
للعالمينن فللى أم دعوتين نستجيب؟ أنستجيب للدعوة التي انطلقت من فم أمريكا كذيولها 

الفالل في  كحيان من عند اهلل؟! القوؿ rكأتباعها أف نستجيب للدعوة التي نطع بها رسوؿ اهلل 
ىذان القوؿ الفالل الذم ال محيد عنو ىو كبلـ اهلل عز كجلن فتعالوا نالغي إلى ما يقولو اهلل عز 

 كجل لنا حبلن لهذه المعضلة في ىذا الالددهلل

 

ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ةً   [.ُ( ]الممتحنةهلل )يىا أىيػُّهى

 

ىذا كبلـ ربنا ال ريب في ىذا ق ن كىذا ىو القوؿ الفاللن إذان فبل بد أف نتجو باإلصغاء ثم 
كإلى إعبلنون لقد أعلنها منذ أف بعثن كسرل ىذا اإلعبلف كال يزاؿ  rبالتنفيذ إلى دعوة رسوؿ اهلل 

قيًتلى دكف دمو في شهيدن  يسرم إلى يومنان تسمعو كل أذف كيستقر حقيقة في حنايا كل قلب )من
كفي ركاية  –من قيًتلى دكف مالو فهو شهيدن من قتل دكف دينو فهو شهيدن من قتل دكف أىلو 

فهو شهيد( كىذا حديث صحي  يركيو الترمذم كالنسائي كأبو داكد كيركيو اإلماـ أحمد  –عرضو 
بلن في معركة من المعارؾ ال في مسنده نعم. كأنتم تعلموف يا عباد اهلل أف الذم يتضرج بدمائو قتي

ذاؾ  rيسمى شهيدان إال إذا كانت ىذه المعركة معركة جهاد في سبيل اهللن فلذا كصف رسوؿ اهلل 
الذم قتل في سبيل مالو أك دمو أك دينو أك أىلو كعرضو بالشهادة فمعنى ذلك أنو الجهاد في 

 بيل اهلل سبحانو كتعالى.سبيل اهلل كأنو إنما كقع صريعان كشهيدان في ساحة الجهاد في س
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إلى أم دعوتين نستجيب؟ الجواب كاض  يا عباد اهلل إف كنا ال نزاؿ نعلم أننا ننتمي بنسب إلى 
ننتمي إليو مرتينن األكلى أننا من أمتون المرة الثانية أننا من أتباعون أننا المؤمنوف  rرسوؿ اهلل 

ل كاألنبياءن نعمن إذان جهادنا ىو ىذا الذم قالو بالدين الذم بيًعثى بو كبيًعثى بو من قبل سائر الرس
كلكني أعود فأسأؿ كما سألت قبل قليل فما ىو الجيش الذم ينبغي أف ينهض بهذا  .rرسوؿ اهلل 

الجهاد المبركر في سبيل اهلل سبحانو كتعالى؟ الجوابهلل إنو ذلك الجيش الذم تم االحتفاؿ 
يجب أف ينهض بمهاـ االستجابة لدعوة رسوؿ  باألمس بذكرل ميبلدهن أجل ىذا ىو الجيش الذم

كما أكثر ما كيًصفى ىذا  –أليس كذلك؟ كلعل فيكم ىنا من يتساءؿ في نفسو لقد كيًصفى  rاهلل 
بالجيش العقائدمن ىل لنا أف نعلم ما معنى أنو جيش عقائدم؟ عباد اهللهلل ليس لذلك  –الجيش 

أكالنهلل معنى أنو جيش عقائدم أف يتمتع  –كاحدان كما ينبغي أف يكوف لو إال معنى  –إال معنى كاحد 
بعقيدة إيمانية باهلل سبحانو كتعالى الواحد األحدن يتمتع باإليماف الجاـز بأف اهلل سبحانو كتعالى ىو 
قيـو السموات كاألرضن ىو النافع فبل نافع من دكنون كىو الضار فبل ضار من دكنون كىو الولي 

بل. كالمعنى الثاني لوصفو بالجيش العقائدم أنو يتمتع أك ينبغي فليس ثمة كلي من بعد كال من ق
أف يتمتع باالعتقاد الجاـز بأف كاجبو الذم أناطو اهلل عز كجل بو كشرفو بو حراسة القيم كلهان 

حراسة كل شبر كشبر من ىذا الوطن المقدسن حماية الحقوؽ المادية كالمعنويةن ىذا ىو المعنى 
قائدم. المعنى الثالث أف ىذا الواجب الذم يجب أف يستقر في كياف  الثاني لوصف الجيش بالع

كل فرد فرد منو ما ينبغي أف يخضع لمساكمة ما مهما عبل الثمن فيما يتالور كمهما كثرت 
المغريات فيما قد يتالورن ىذا ىو باختالار معنى كوف ىذا الجيش جيشان عقائديانن أكؿ معانيو أنو 

اهلل حع كبأنو ىو كحده قيـو السموات كاألرض كأنو المستغاث كأنو يتمتع بالعقيدة الجازمة أف 
المستعافن أجل. كأقوؿ ىذا كلكني في الوقت ذاتو أستدرؾ كأبين أف ىذا الجيش ليس إال جزءان 
 rمن ىذه األمة أمتنا ىذه اإلسبلميةن كلقد كانت أمتنا كال تزاؿ مرحومة كما بشر كأنبأ رسوؿ اهلل 

غير معالومةن ليس في الناس من ىو معالـو حاشى الرسل كاألنبياءن أصحاب  كلكنها أمة ال تزاؿ
لم يكونوا معالومينن كاف فيهم منافقوفن كاف فيهم من تورط فارتكب محرمانن كالناس  rرسوؿ اهلل 

من بعد إلى يـو القيامة ىكذان فلذا تحدثنا عن جيشنا كأنو جيش عقائدم فهذا ال يعني أنو 
ن بل إف ما ينط بع على الناس ينطبع عليو )كل بني  دـ خطاء كخير الخطائين التوابوف( معالـو

كلكن الواقع الذم شاءه اهلل عز كجل شيء كالتربية التي ينبغي أف نأخذ أنفسنا كإخواننا كجيلنا 
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كجيشنا بها شيء  خرن ىنالك كاجبات كثيرة إذا نفذت تحقع المطلوب كسدت الثغرات المتنوعة  
هلل كما أدراؾ لعل فاسع اليـو يالب  ناسك الغد كلعل مستهتىر اليـو يالب  كلهان على أنني أقوؿ

بل المرتاب في دين اهلل  –أكؿ المهديين كالملتزمين بدين اهلل غدانن كلعل التائو عن صراط اهلل 
يالب  غدان من أكثر الناس ربانية كالتزامان بأكامر اهلل عز كجلن ىذه حقيقة ينبغي  –سبحانو كتعالى 

هان كما أكثر الذم ندرس حياتهم كنتأثر بكلماتهم من العلماء الربانيين كقد كانوا قبل ذلك أف نعلم
من التائهين عن صراط اهللن كانوا قبل ذلك من المرتكبين لكثير من الموبقات فبل يتأل ين أحد على 

عز كجل إف اهلل عز كجل إف رأل إنسانان عاصيان ليجـز أنو حشو جهنم كال يتأل ين أحد على اهلل 
سمع عن إنساف أك فئة من الناسن سمع عن لوثة في الفكرن في العقيدةن في الرأمن في المذىب 
ال يتأل ين على اهلل سبحانو كتعالى كيجعل من نفسو شريكان هلل ثم يجـز ثم يحكم ثم يقضي بما 

لذم ذكرتو لكم يشاء أف يقضي بون ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينها يا عباد اهللن كلكني أختم ىذا ا
بالفوة القوؿ نعم. االستجابة تكوف إنما لرسوؿ اهلل ال ألعداء اهلل عز كجلن كالجهاد في سبيل اهلل 

نتلقى ذلك منون كجيشنا ىو الذم يػيٍعتىمىد  rسبحانو كتعالى معناه كحقيقتو مودعة بيد المالطفى 
ينش أ عليو من كاجبات للنهوض  للقياـ بواجبو كيينال  للقياـ بواجبو كيينش أ على كل ما ينبغي أف

بواجبو كلكني أعود فأقوؿهلل إف مناط النالر ليس ىنان مناط النالر ما بين أفئدتنا المؤمنة كبين 
موالنا كخالقنا األجلن فلذا كنا نتمتع بليماف باهلل كثقة راسخة باهلل عز كجل كإذا كنا نؤدم حقوؽ 

ك كلو بااللتجاء إلى اهلل بالتضرع إلى اهلل كما اهلل كحقوؽ عباد اهلل جهد االستطاعة ثم توجنا ذل
قلت لكم في األسبوع الماضين باستنزاؿ النالر من سماء الرحمة الربانية فلنعلم أف ذلك ىو 

كىي  –مناط النالر كالتأييدن فلنعلم أف ذلك ىو مفتاح النالرن أما إذا شيًغلنا باألسباب الظاىرة 
نىا بذلك عن مسبب األسبابن  –البد منو  كىي أمر –إذا شيًغلنا بالعدد  –ضركرية  كلكن إذا حيًجبػٍ

إذا جيجبنا بذلك عن موالنا األجل الذم بيده كل شيء فلنعلم أف األسباب ال تجدم كأف الوسائل 
ال تفيد كأف الجيوش أيضان ال تفيدن ىذه حقيقة بل سنة من سنن رب العالمين ألـز اهلل عز كجل 

ن أقوؿ لكم تجاه عباده المؤمنين كلست أتحدث عمن شردكا ففت  بها ذاتو العلية تجاه المسلمين
اهلل عز كجل عليهم الدنيا عن يمين كشماؿن الن سنة اهلل عز كجل في عباده المسلمين ىكذا. أال 
فلنالطل  مع اهلل عز كجل على كل المستويات كلنكثر من االلتجاء الالادؽ ال التقليدم إلى اهلل 

ماليرنا إف قرب أك بعد العهد ىو الوقوؼ بين يديون فلف فعلنا ذلك  سبحانو كتعالىن كلنعلم أف
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كصىفىٍت أفئدتنا من الشوائب فاعلموا أف اهلل عز كجل سيكرمنا بسلسلة من خوارؽ النالر كالتأييدن 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 فٍٕزنوو ػغؼخ اٌّٛد

 

هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

مترؼ تجمعت فيو سائر أنواع النعيم كالمتع  أرأيتم إلى رجل أقامو اهلل من الدنيا داخل قالر باذخ
المختلفة المتنوعةن تحي  بقالره حديقة غناء تضج بالخضرةن تزدىي بالزىور كالوركد كالرياحين 
المتنوعةن تلقى ىذا الرجل كثيقة تتضمن حكمان مبرمان غير قابل النقض بلعداـ ىذا اإلنساف الذم 

قات التنفيذن كلنا يعلم أف ىذا اإلنساف لن يتلقى من يقيم في ىذا القالر الباذخ دكف أف يتبين مي
بهاء ىذا القالر كنعيمو كمتعو إال الوحشةن إال أسباب الكرب الخانعن مهما تقلب على فراشو 
الوثير لن يجد الرقاد الهانئ إلى عينيو سبيبلنن يأكل كلكنو يغه بالطعاـ الذم يزدردهن يتجرع 

لحكم المبـر ال يبارحو ق ن كىذه حقيقة نعلمهان أفتعلموف الماء كال يسيغو ذلك ألف خياؿ ىذا ا
من ىو ىذا الرجل يا عباد اهلل؟ إنو كل كاحد كاحد منان إنو كل ابن أنثى من عباد اهلل عز كجل 
أقامو اهلل سبحانو كتعالى مدة معينة فوؽ ىذه األرضن أليس كذلك يا عباد اهلل؟! ألم نتلع ىذا 

 النقض مراران كتكرارانن ألم يقلهللالحكم المبـر الذم ال يقبل 

 [.ُُ)قيٍل يػىتػىوىف اكيم م لىكي اٍلمىٍوًت ال ًذم كيكٍّلى ًبكيٍم( ]السجدةهلل 

 ألم يقلهلل 

ًقيكيٍم( ]الجمعةهلل   [.ٖ)قيٍل ًإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم تىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًلن وي ميبلى

 ألم يقلهلل

ةو( ]النساءهلل  )أىيٍػنىمىا تىكيونيوٍا ييٍدرًككُّمي اٍلمىٍوتي   [.ٖٕكىلىٍو كينتيٍم ًفي بػيريكجو مُّشىي دى
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من ىو الناطع بهذا الكبلـ؟ ىو أحكم الحاكمين الذم ال يلحع قراره خيٍلفه ق ن كلكن يا عجبان يا 
عباد اهللن لماذا ال يكوف شأننا كشأف ذلك الذم يقيم في ذلك القالر الباذخن ذلك القالر الذم 

لماذا ال يأخذ الكرب بخناقنان لماذا نعيش ككأننا مخلدكفن كالقرار  تحي  تلك الحديقة الغناءن
ىو ىو كالتلقي للموضوع ذاتون كمهما فكرت في فرؽ بين الالورتين فلن أعثر على أم فرؽن على  
كلٍّ ليس ىذا مجاؿ حديثنان ربما تكلمنا في ىذا الموضوع كتحدثنا عن حكمة اهلل في ىذا األمر 

أريد من خبلؿ ىذا الذم ذكرتو لكم أف نحيل غفلتنا إلى يقظةن أف نحيل في مناسبة أخرل كلكني 
إىمالنا إلى اعتناء بهذا الحكم المبـر الذم تلقيناهن ما الموت؟ ما ىي عادية الموت يا عباد اهلل؟ 
ىذا ما أريد أف أقولون كأنا أعلم أف في الناس من يستوحشوف في الحديث بالموتن أعلم أف فيهم 

رى حديث عن الموت حمل أمتعتو ككلى عن المجلس ىاربان كلكن ىذا ليس عبلجانن لو من إذا ذيكً 
كاف الفرار من ىذه الحقيقة يلغيها لفعلنا أيضان نحن كذلك كلكن القرار ال مرد لون كليس فينا من 
يعلم ميقات الساعة أك اللحظة التي يرحل فيها عن ىذه الحياة الدنيان ترل أىو كاقف في منتالف 

بور أـ في أكلو أـ في  خره ليس فينا من يعلم ذلكن إذان البد أف نتحدث عن الموت كأف الطا
أتحدث قبل ذلك عن مقدمة الموت الهائلة الكبرلن إنو الحديث عن ملك الموت كما سماه 

البياف اإللهي الذم كك لىوي اهلل عز كجل بقبض أركاحنان أال فلتعلموا يا عباد اهلل أف الذم عاش حياتو 
شاردان عن كصايا اهللن بعيدان عن السير على صراط اهللن معرضان عن التعرؼ على اهلل عز كجل إنما 
يفاجئو من ملك الموت ىوؿ يالدع القلوبن يفاجئو من ملك الموت ىوؿ يأخذ الرعدة بالاحبو 
من الفرؽ إلى القدـن نعم ىكذا يرل ملك الموتن أما اإلنساف الذم عاش ملتزمان بأكامر اهلل 

متعرفان على عبوديتو هللن كاضعان ىذه العبودية جهد االستطاعة موضع التنفيذ فلنما يفاجئو من ملك 
الموت شكل يبعث على االستبشارن يبعث على الراحة كاالطمئنافن ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها 
انن فانظر يا ىذا من أنت كفي أم طريع تسير كأم شكلين سترل أك سيفاجئك من ملك الموت غد

أما الموت كعذابو ك المو فحسبكم أنو يسمى بالنزع أم نزع الركح من الجسدن كلعل ىذه 
الكلمة توحي بقدر كبير من الكرب الذم يعانيو من كقع في ساعة النزعن أرأيتم إلى الركح كيف 
أنها منتشرة في سائر الخبليان متشبثة بسائر العركؽ كاألكردة كسائر األجهزةن إف ملك الموت 

جذب ىذه الركح جذبة كاحدة من سائر ما قد اتاللت بو ىذه الركح فانظر كتأمل في العذاب ي
الذم ينالك من كراء ذلكن كلقد كصف أحد التابعين رضواف اهلل عليو كصف عذاب الموت ىذا 
بالمثل التالين كتلة من الخيوط الحريرية نشبت داخل أغالاف من الشوؾن عمدت إليها يد عاتية 
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ه الكتلة اجتذابان شديدان فتقطع من الحرير ما تقطع كبقي منو في تلك األغالاف ما فاجتذبت ىذ
بقي. ثم إف اإلنساف كلما كاف في ماضي حياتو أكثر التزامان بأكامر اهلل كسيران على صراط اهلل 
كمعرفة لعبوديتو هلل كاف ملك الموت أرفع بون ككلما كاف ىذا اإلنساف شاردان عن صراط اهلل 

ان على أكامرهن مبتعدان أك متعاليان عن شرائعو فلف ملك الموت يذيع ىذا اإلنساف من ساعة مستكبر 
العذاب الواصبن نعم. كلقد ذكر العلماء من التائهين العاكفين على الغي ذكركا صنفان أال كىم 
الذين أكغلوا في الظلمن أكغلوا في ظلم ااخرينن ظلموا ثم ظلموا ثم إنهم لم يستسمحوا كلم 

يػيٍقتىه  منهم فلذا جاءت ساعة الموت كأقبل إليو ملك الموت بالشكل الرىيب الذم ذكرت لكم 
يوحي إليو كيشعره أنو ىو الموكل باالقتالاص منو ألكلئك الذين ظيًلميوا أثناء حياتو التي يتقلب فيها 

ثم ميتة  في رغد العيش ظالمان دكف أف يبالين يميتو عن كل عضو ميتة مستقلة ثم ميتة مستقلة
مستقلةن ككل ذلك سلسلة قالاص عن أكلئك الذين ظيًلميوا كلم يتأت لحاكم أف يتقه منو كلم 
يتأت للمظلـو أف يسامحون ىذه الحقيقة أيها اإلخوة ليست خياالنن ككم في الذين كقعوا في حالة 

من  النزع من امتدت بهم ساعة النزع للسبب الذم ذكرتو لكم إلى ساعات كساعاتن كاف فيهم
 اندلقت منهم األلسن إلى خارج أفواىهم مسترسلةن نعم حالل كيحالل ىذا.

كااف أقوؿ لك يا أخا اإلسبلـ إف نازعتك نفسك أف تجمع فضوؿ مالك في صندكقك أك في 
المالارؼ التي تجمع ىذه الفضوؿ فيها كتحجزىا عن صاحب الحعن كالماؿ ليس مالك كإنما 

ف تفعل ذلك السيما خبلؿ ىذا الشهر األغرن ىذا الشهر أنت مؤتمن عليون إف نازعتك نفسك أ
المبارؾن فافتد نفسك بهذا الماؿ كبرٍّء نفسك من ىذه الساعة الحرجة الخطيرة التي ال يمكن أف 
يالفها بياف كلكن الواقع ىو الذم يالفهان عيٍد بفضوؿ مالكن أنا أنالحكن نعم أنا أنالحكن عد 

ى سد الثغرات التي تفتحت خبلؿ ىذه األزمة التي نمر بفضوؿ مالك ىذا إلى ذكم الحاجاتن إل
بهان عيٍد لكي تفتدم نفسك من ذلك العذاب الواصبن كأنا أضمن أف اهلل سيعيد لك الماؿ 

 مضاعفان أضعافان مضاعفةن ألم تقرأ قولوهلل

ًثيرىةن   [ِْٓ(     ]البقرةهلل )م ن ذىا ال ًذم يػيٍقًرضي الٌلوى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافان كى

اسمع كاستجب لناليحتي قبل فوات األكاف فلف عذاب الموت الواصب ال ينهضك على النطعن 
ال يعينك حتى على التأكه فضبلن عن أف تقوؿ أنا نادـ. كأنت يا أخا اإلسبلـ إف نازعتك نفسك 

لى إخواف على أف تستجيب ألحقادؾ السوداء فترسل صواعع الموت كأسباب الدمار كالهبلؾ إ
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لك إف لم أقل في اإلسبلـ فهم إخواف لك في اإلنسانيةن إف نازعتك نفسك أف تواصل االستجابة 
ألحقادؾ السوداء فترسل صواعع الموت من دكيرة أىلك إلى إخوانك في اإلسبلـ كفي اإلنسانية 

لم  تدير رحى الموت عليهم بدكف سببن لم يؤذكؾن لم يناصبوؾ عداءنن لم يأخذكا منك حقانن
يهددكؾ بأخذ حعن إف نازعتك نفسك ذلك فاذكر ضجعة الموتن اذكر ضجعة الموت التي 
حدثتها لك اافن كاعلم أف ىؤالء الذين يػيقىت لوف بسبلح أحقادؾن بسبلح ضغائنك ييسىج لي 

القالاص لهم دكف نسيافن ييسىج لي القالاص لهم منك دكف ذىوؿ كال إىماؿن كأكؿ من يشفي 
نك ىو ملك الموتن سيقوؿ لك كسيذكرؾ كلسوؼ يميتك عن كل مظلمة ميتة غليلو ليقته م

خاصةن كأنا المسؤكؿ عن صحة ىذا الكبلـن لسوؼ يميتك عن كل مظلمة ميتة كاحدة حتى كلو 
بقي النزع لساعات طواؿ كما رأينا كشاىدان كثيران منهم. كأنت يا أخا اإلسبلـ إذا نازعتك نفسك 

الالهيونية العالمية اللذين ربما ضغطا عليك ما شاءا أف يستعمبل أف تستجيب لمنهج أمريكا ك 
كسائل الضغ ن إذا نازعتك نفسك أف تستجيب لضغطهما كتلتـز بهذا المنهاج الذم أجبرؾ على 
اتخاذه ثم عدت فوضعتو داخل لفافة من اإلسبلـن من نظاـ اإلسبلـن من شعائر اإلسبلـن من 

ا ىذا فلسوؼ تحررؾ ضجعة الموت حتى كإف لم تاللك أحكاـ اإلسبلـ فاذكر ضجعة الموت ي
بعد ذكراىا ستحررؾ كلسوؼ تتحرر من الضغوطات مهما كثرت كمهما اشتدت كلسوؼ تخشى 
أك تستحي من اهلل إذ يراؾ كأنت تستخدـ دينو لفافة للمنهج األمريكي كالالهيوني الذم ريًصدى 

علم ذلكن أنت مؤمنن لسوؼ تخاؼ من لهذه المنطقة كما تعلموفن لسوؼ تستحي من اهللن أنا أ
اهللن نعم أنت مؤمنن كلسوؼ ترىب ىذه الساعة التي أنت على موعد معها. ال يا أخين بدالن من 
أف تمد يد المعاىدة كالتواثع إلى أمريكا كأندادىا ميد  يد التواثع كاالصطبلح إلى ربكن إلى موالؾن  

ن خادمان إلسبلمو جوىران يىٍستىًخديـ كال يىٍخديـن اجعل كن خادمان إلسبلمو الحقيقي ظاىران كباطنانن ك
من اإلسبلـ كما أمرؾ رسوؿ اهللن اجعل منو قائدؾن اجعل منو مالباحك الذم ينير لك الطريعن 
اجعل السياسة خادمة لهذا الدينن اجعل اإلسبلـ ينتعل السياسة كليس العكسن ىذه ناليحتي 

ا مع ملك الموت حقيقي ستراه أعيننا ىذه نعمن أقوؿ التي أقدمها لنفسي كالموت قادـن كموعدن
 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ػجبكح ثال ػجٛك٠خ ال رٕفغ طبؽجٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

فلقد سألني أحدىم كيف السبيل إلى أف نعلم أف اهلل عز كجل قد تقبل منا صيامنا كقرباتنا كقيامنا 
ٍلنىاهن ىل من س بيل إلى ذلك؟ كلعل كمناسكنا على الرغم مما نعلمو من التقالير الكبير الذم حيمٍّ

من الخير يا عباد اهلل أف أفالل الموجز الذم أجبت بو عن ىذا السؤاؿ الذم ذكرتو لكمن كلعل 
ىذا المقاـ خير مناسبة للتفاليل لئلجابة عن ىذا السؤاؿ. أيها اإلخوةهلل إف اهلل عز كجل ال يحتاج 

يقيمونها كال إلى مجالس  إلى شيء من عبادات عبادهن ال يحتاج إلى صياـ يالومونو كال إلى صبلة
 ذكر كال أف يتجهوا حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن ىو ليس بحاجة إلى ذلكن كصدؽ اهلل القائلهلل

ا الن اسي أىنتيمي اٍلفيقىرىاء ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحىًميدي( ]فاطرهلل   [.ُٓ)يىا أىيػُّهى

كلكن اهلل يحب من عباده أف يتحققوا بهوية العبودية الكامنة في كياناتهمن يحب لهم أف يتحققوا 
بمعنى مملوكيتهم هلل سبحانو كتعالىن بالفة الذؿن المسكنةن الفقرن االحتياج في كل الحاالت 

سلوكهمن  كالتقلبات إلى اهلل سبحانو كتعالىن كيحب لهم أف يػيفىعٍّليوا ىذه الهوية في حياتهم كفي
فما ىو السبيل التربوم إليقاظ مشاعر ىذه العبودية الكامنة بين جوانحهمن السبيل الذم شاءه 

اهلل عز كجل ىذه العباداتن الالياـ يوقظ مشاعر الذؿ كالمملوكية كالعبودية هلل عز كجلن كذلكم 
الضراعة هلل سبحانو الالبلةن كذلكم سائر العبادات المتنوعة. فلذا توج اإلنساف عبادتو أيان كانت ب

كأعلن عن عجزه كضعفو كذلو كمسكنتو هلل سبحانو  –الضراعة الحقيقية ال التقليدية  –كتعالى 
تعالى فبلشك أف اهلل عز كجل يقبلن ىذه حقيقة ال مرية فيهان بل إنني أقوؿ لكمهلل إف التائو عن 

و مشاعر عبوديتو هلل صراط اهلل سبحانو كتعالى كالموغل في المعاصي إذا استيقظت بين جوانح
كمملوكيتو كذلو هلل سبحانو كتعالى فراح يلتالع بأعتاب اهلل عز كجل باكيان متضرعان يشكو إلى اهلل 
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عجزهن يشكو إلى اهلل عز كجل أنو يريد أف يستقيم كلكن نفسو األمارة تتغلب عليون يريد أف يسير 
ده كتالدهن إذا كانت ىذه ىي حالو على صراط اهلل ال يلتوم يمينان كال شماالن كلكن شهواتو تر 

كاستمر على ىذا الوضع متضرعان شاكيان عجزه إلى اهلل عز كجل كىو منالرؼ عن الطاعاتن موغل  
كما قلت في المعاصي فلنو يرحل إلى اهلل عز كجل مغفوران لون نعم ىذه ىي الحقيقة التي ينبغي أف 

تربوية إليقاظ حقيقة مملوكية اإلنساف هلل  سبل -كالسيما الالـو  -نعلمها يا عباد اهلل. العبادات 
أم إليقاظ ىويتون إليقاظ عبوديتو هلل عز كجلن فلذا استيقظت في كيانك مشاعر عبوديتك هلل عز 

كجل كساقتك إلى رحابو مستجديانن مستغيثانن متضرعانن تسألو اللطفن تسألو المغفرة كالعفون 
شكواؾ ىذه كيقبلك من التائبين كيقبلك من  تشكو إليو عجزؾن فلف اهلل سبحانو كتعالى يقبل

عباده السعداء يـو القيامةن ىذا ىو جزء من الجواب عن السؤاؿ الذم طرحو أحدىم علٌين كلكن 
ينبغي أف نعلم أيها اإلخوة أف من تتمة اإلجابة عن ىذا السؤاؿ أف اإلنساف المتعبد السائر على 

صبلة كصـو كذكر كتبلكة لكتاب اهلل عز كجل  صراط اهللن المتنسك الذم تتنوع حياتو ما بين
مبتعدان عن المحرمات كلكن لسبب ما لم توقظ عبادتو مشاعر عبوديتو هلل عز كجلن بقيت حقيقة 
عبوديتون ىويتون مملوكيتون ذلو هلل تعالى بقي ذلك كلو مختنقان أك راقدانن ماذا عسى أف تنفع ىذا 

نساف عباداتو؟ الحكمة من الالـو أك يوقظ الالـو بين اإلنساف طاعتو؟ ماذا عسى أف تنفع ىذا اإل
جوانحك مسكنتكن ضعفكن عجزؾ هلل عز كجلن كالحكمة من الالبلة كأنت تخاطب ربك 

[ أف تستيقظ مشاعر انكسارؾن مملوكيتك هللن فلذا ٓقائبلنهلل )ًإي اؾى نػىٍعبيدي كًإي اؾى نىٍستىًعيني( ]الفاتحةهلل 
فػٍٍّقتى لها إال أنها زادتك استكبارانن زادتك إعجابان بنفسك فلتعلم أف لم تكن عاقبة العبادات التي كي 

صبلتك بل عباداتك ىذه ال تقربك إلى اهلل شركل نقيرن كلتعلم أف معالية ذلك العاصي التي 
ساقتو إلى رحاب اهلل كالتي جعلتو يئن كالتي جعلتو يستمطر العفو كالمغفرة من اهللن تلك المعالية 

ا إلى رحاب اهلل بالذؿ كاالنكسار خير من طاعة ىذا اإلنساف. كأقوؿ لكم التي ساقت صاحبه
بحعهلل إف أنين العاصي ألمان من معاليتو أحب إلى اهلل عز كجل من تسبي  المرائي المعجب 
بتسبيحون ينبغي أف نعلم ىذه الحقيقةن كإذا أدركنا ذلك فلنعلم أف كثيران من العالاة كالتائهين 

ان للبلوغ إلى مرضاة اهللن كيف؟!  كالمارقين ما كانت مع اصيهم كانحرافاتهم في الحقيقة إال سيل مى
ان لبلوغ مرضاة اهلل؟ الجواب ىو ما قالو ابن عطاء اهلل السكندرمهلل رب  كيف تكوف المعاصي سيل مى
معالية أكرثت ذالن كانكساران خير من طاعة أكرثت عزان كاستكباران. اإلنساف الذم ال يحب المعالية 
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نفسو تقوده إليهان ال يحب أف يوغل في التيو كالشهوات ااسنة لكن نفسو األمارة تسوقو لكن 
ن ىذا اإلنساف يعاني من ألم يسوقو إلى اهلل عز كجل يشكو بو حالو.  إليهان ىذا اإلنساف ملكـو

 عباد اهللهلل أعلم رجبلن من ألي الفتوة المتشطرينن موغبلن في المعاصي كفي مقدمتها الشربن كلقد
علمت فيما بعد أنو كاف إذا أظلم الليل كسكن كسكن كل من فيو دخل غرفتو الخاصة بو كأغلع 
الباب كراح يناجي اهلل عز كجل بأسلوب فتوتو كىا أنا أرجمها إلى العربية الفالحىن كاف يخاطب 
ار اهلل خاليان في جن  اهلل يقوؿ لوهلل أم رب ىذا الجدار الذم بيني كبينك متى تنسفون ىذا الجد

الذم يحجبني عنك متى تنسفو حتى أراؾن لعلك تنتظر أف أكوف أنا الذم يزيلو؟ أنا عاجز يا ربن 
أنا ضعيف كأنت تعلم ذلكن أنا ال أملك شيئانن إنني أنتظر بقوتكن برحمتك أف تنسف ىذا الجدار 

معالية الحائل بيني كبينكن كلعل مشاعر السكر كانت تطوؼ برأسو كىو يناجي ربو بهذا الكبلـ. 
ساقتو إلى رحاب اهللن معالية ساقتو بالشكول إلى اهلل فماذا قاؿ لو اهلل؟ قاؿ لو لبيكن نيًسفى 
الجدار أخيران بينو كبين المولى سبحانو كتعالى كتحوؿ ذلك اإلنساف التائو الموغل في المعاصي 

أفضل  المرتكب لؤلكزار الذم ال يسق  كأسو عن يده تحوؿ إلى أصل  الالالحينن تحوؿ إلى
المقربينن ىذه الحقيقة أريد منكم أيها اإلخوة أف نجني ثمارىا تربية ىامة لنا نحنن ىذه الحقيقة 

التي أكضحها لنا اهلل كبينها لنا رسوؿ اهلل كصدقها التاريخ تدعونا إلى أف نتأدب مع عباد هلل 
ان عاكفان على المعاصي جميعانن تدعونا إلى أف ال نمد ألسنتنا بقالة السوء إلى إنساف رأيناه فاسق

كاألكزارن نظرنا إلى أنفسنا فوجدنا أننا مبرؤكف من ذلكن ما ينبغي أبدان أف تحملني ىذه المقارنة 
على أف أتباىى باستقامتي كأف أنظر نظرة شزراء إلى ىذا العاصي التائو عن اهلل عز كجلن ما ينبغي 

عز كجل أنو حشو جهنمن ما ينبغي أف أقوؿ أف أصفو بالالفات السيئةن ما ينبغي أف أتألى على اهلل 
إنو كافر كتائو كإنو غدان سيحشر مع التائهين كلسوؼ يكوف عقابو جنهم كبئس الماليرن ال يا عباد 

اهللن أنت رأيت ظاىران كخفيت عنك البواطنن لعل ىذا شأنو مثل شأف ذلك الرجل ذم الفتوة 
ر ثم إنو أصب  من أصل  الالالحينن أتعلم المتشطرة الذم كاف مرتكبان لسائر المعاصي كاألكزا

الغيب! أتدرؾ ىذا! كم ككم من أناس رأيناىم في حياتهم التي عاشوىا تائهين شاردين عن صراط 
اهلل كلكن تبين لنا فيما بعد أنهم قد خيًتمى لهم بخاتمةو طيبةو يغبطهم عليها الالديقوفن يقوؿ أحدىم 

ى نفسو يقوؿهلل توفي صديقي ىذا المسرؼ على نفسو أيها اإلخوة ككاف لو صديع أيضان مسرؼ عل
الموغل في المعاصين رأيتو في الرؤيان قلت لو ما فعل اهلل بك؟ قاؿ أكقفني بين يديو كقاؿ بم 
جئتني أم أين ىي الطاعات التي جئتني بها؟ قلت يا رب أنا عبدن أنا مملوؾن أنا ال يتأتى مني 
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ين أنا عبدؾ يا ربن أنا مملوكك يا ربن أنا شيءن أنا جئت أطلب من سيدم كموالم كمالك
لست مالكان لشيءن جئت بفقرم كذلي كانكسارم عريان عن كل شيء إال من األمل برحمتك فغفر 

لي. ما أدراؾ أف ىذا الذم تسيء الظن بو سيكوف ماليره كمالير ىذا اإلنسافن نعم نأمر 
طلع أحكاـ الكفر على من لم بالمعركؼ كننهى عن المنكر كلكن نحسن الظنن فما بالك بمن ي

هلل ىل يجوز أف نعلن فبلنان من  يرىم كلم يجلس إليهم كلم يتحدث معهم. فبلف من الناس ييٍسأؿي
الناس كقد مات كرحل إلى اهلل؟ قاؿهلل نعم يجوز ألنو كافر. ىل رأيتو يا أيها المفتي؟ ال لم أرهن ىل 

م حجة تفتي بجواز لعنو كبالحكم جالستو؟ ال. ىل تذاكرت معو شؤكف العقيدة؟ ال. إذان فبأ
بكفرهن أال تعلم أف ىذه الفتول التي تالدرىا ىي فتول أيضان تقدمها للناس أف يتوجهوا بها إليك 
أيضانن من حع أم كاحد منهم أف يفتي الناس بلعنك أنت أيضان نظران إلى أنو يحكم بكفرؾ كىو لم 

كم الرغبات كاألمزجةن كعندما يرؾ كلم يجلس إليك كلم يسمعك كىكذا يالب  مالدر الفتا
تالب  األمزجة ىي مالدر األحكاـ كالفتاكل المتنوعة فلتنظر إلى مالير الوحدة اإلسبلمية كيف 

 تتالدع ككيف تالب  صخرة الوحدة اإلسبلمية جذاذان بمطرقة ىذه الفتاكم العجيبة.

كرب رجل رأينا يا عباد اهللهلل رب رجل رأيناه من الناسكين كانت عاقبتو على النقيض من ذلكن 
حياتو حياة التائهين كالشاردين كالمرتكبين فكانت عاقبتو اللطف كالمغفرة كالرحمةن نعم أمسك 
 عليك لسانك يا ىذا كليسعك بيتك كابك على خطيئتكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 أـ بعد فيا عباد اهللهلل

اسبة بالدكلة اإلسبلمية كىا ىو ذا أرسل إلي  أحدىم من بعيد يقوؿهلل أنت تالف سوريا بكل من
مسؤكؿ كبير عندكم في سوريا قد أعلن أف النظاـ السورم نظاـ علماني فكيف تقوؿ ىذا؟ كأنا 

أرسل إليو الجواب عن سؤالو ىذا من فوؽ ىذا المنبر من ىذا المكاف الطاىر األغرن سيًئل رئيس 
كبير من الناس ىل سوريا دكلة   الجمهورية العربية السورية بمناسبة بموقف رسمي أماـ جمع

علمانية؟ أجاب قائبلن نحن مسلموف كال نتعامل مع ىذا المالطل  كلكنا نقرر ما يقرره اإلسبلـ من 
حرية الرأم كحرية المعتقد فهذا ىو شكل الدكلة اإلسبلمية مترجمان من مظهره الرسمي الذم 

لكلمة التي سمعتها فهي رأم لراءو يوض  ىوية ىذه الدكلة كمكانتها الباسقة في اإلسبلـن أما ا
كاإلسبلـ يقرر حرية الرأم كالمعتقد أك لعلو يحلم بهذه الرغبة كلو ذلكن ذلك شيءن كىوية الدكلة 
اإلسبلمية إنما يقررىا المسؤكؿ األكؿ عنهان إذان فأقوؿ لتجار الدماء ال تلتقطوا ىذه الكلمة كال 
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السفكن التخريبن التمثيلن التحريع إلى  –البر ء قتل  –تجعلوا منها غطاءن ليبرر جرائم القتل 
 خر ما ىنالك من الجرائمن ال تلتقطوا ىذه الكلمة لتجعلوا منها مبرران لجرائمكم كي تستطيعوا أف 
تسموىا بسمة الجهاد في سبيل اهللن لن يتأتى لكم ذلك. لو أنك نظرت إلى العالم من أقالاه إلى 

الذم ابتيًعثى بو رسوؿ اهلل كالذم احتضنو أصحاب رسوؿ اهلل أقالاه لن تجد دكلة تترجم اإلسبلـ 
رضواف اهلل عليهم كالذم كرثو التابعوف كمن تبعهمن لن تجد دكلة تترجم اإلسبلـ تمامان حع الترجمة  
كما ييترجىمي ىذا اإلسبلـ في ىذه البلدة فوؽ ىذه األرض المباركة بيانان كسلوكان كالتزامانن على أف 

ال يزالوف خطائينن كاف كالناس كال يزالوف غير معالومين حاشى الرسل كاألنبياءن نعم الناس كانوا ك 
ىذه ىي الحقيقة فهل يتأتى إلنساف أيان كاف أف يغمض عينيو ثم يتخيل كيتخيل ليأتي بحكم مفاده 
أف سورية دكلة موغلة في الكفر كمن ثم فينبغي أف نتوجو إليها بالجهاد في سبيل اهللن ال يا أخي 
لن تجد ىذا الغطاءن لسوؼ يتمزؽ ىذا الغطاء بيديك كلسوؼ تبقى الهوية اإلسبلمية لهذه البلدة 

 ناصعة متؤللئة كاضحة.
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 اٌلػبء غب٠خ ال ١ٍٍٚخ

 

 

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

اهلل أكبر من يبتلي كيجبرن اهلل أكبر يحكم كيرحمن اهلل أكبر يأخذ كيعطين اهلل أكبر إليو المرجع 
كالمآبن اهلل أكبر من ظلم الظالمن اهلل أكبر من طغياف البغاة كالطغاةن اهلل أكبر من كيد الكائدين 

 كمكر الماكرينن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

لى الوىابن سبحاف اهلل المسبى  بكل لسافن سبحاف اهلل المسبى  بكل سبحاف اهلل العلي األع
 مكافن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم 
للهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن كأشهد أف ال إلو إال سلطانكن سبحانك ا

اهلل كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالمين أجمع 
بشيران كنذيرانن اللهم صلي على محمد كعلى  ؿ محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو 

 كم أيها اإلخوة كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.الدينن كأكصي

أما بعد فيا عباد اهللن باألمس دعونا اهلل عز كجل كألحفنا في الدعاء أف يكرمنا اهلل عز كجل  
بهديتي الالـو كالعيدن كلسوؼ نظل ندعو بذلك أيضانن كلكن أخشى أف يكوف في الناس من يرب  

عز كجل أخشى أف يكوف في الناس من يربطوف ىذه  الدعاء الذم نلتمسو كنتقرب بو إلى اهلل
الهدية التي نلحف بالدعاء متوجهين إلى اهلل بها بالالـو كبما قد كفقنا اهلل عز كجل لو من قياـ 
لياليو كمن اإلقباؿ على تبلكة كتابون أخشى أف يكوف في الناس من يتالور أننا إذ ندعو اهلل عز 

ىذا ما ينبغي أف يكوفن ليس ىذا شأف العبدن نحن عندما كجل إنما نطلب منو ىذا مقابل ذاؾن ك 
ندعوه كنلحف بالدعاء أف يكرمنا اهلل عز كجل بالنعم كبهدية ىذا الشهر كغير ذلك فلننا ال نبتغي 
أف يكوف ىذا جزاءن نطالب اهلل بو مقابل صومنا مقابل عباداتنان نحن عندما عاىدنا اهلل عز كجل 

ا عاىدناه على أف نسير على النهج الذم شرع كعلى أف نلتـز بما من منطلع عبوديتنا لون عندم
أمر كننتهي عما نهى لم نعاىده جل جبللو على ىذا بشرطن ليس العهد الذم أخذه اهلل عز كجل 
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علينا كأخذناه على أنفسنا ليس مشركطان بأم شرط كما ىو الشأف بالنسبة للعهود كالمواثيع التي 
عض يتواثقوف مقابلن لكلن كاجب يدفعو كحع يقـو بون ىذا شأف تكوف بين الناس بعضهم مع ب

الناس بعضهم مع بعض أما ربنا جل جبللو فلقد عاىدناه على أف نمارس عبوديتنا لو بدكف شرط 
بدكف أم قيدن كنستمر على العهد كنطبع ما قد التزمنا بو سواءن أعطانا ما نريد أك لم يعطنان 

رمنا أك منعنان بكل األحواؿ نحن عبيد كفي كل الظركؼ نحن استجاب دعاءنا أك لم يستجبن أك
مكلفوف بأف نؤدم ضريبة العبودية الكامنة في أعناقنا هلل سبحانو كتعالىن ينبغي أف نعلم ىذا كنحن 
عندما نقرف دعاءنا في نهاية شهر رمضاف بالالـو فلنما نقرف الف اهلل ىو الذم قرفن ألف اهلل عز 

الالائمين أف يكرمهم في نهاية ىذا الشهر بهدية الالياـن ىو الذم قرف  كجل ىو الذم كعد عباده
فنحن إنما نقف صيامنا ىذا بوعد اهلل عز كجل لنا بناءن على حبو لنا كليس بناءن على الطلب منان 

 ىذه نقطة ىامة جدان في أمور العقيدة ينبغي أف نتبينها. 

ر الالـو كالجوع كالظمأ كىا ىو ذا لم فبل يقولن قائل ىا نحن صمنا كىا نحن صبرنا على شه
يعطنا الهدية التي طلبناىا كألححنا عليو بلعطاءه إيانان طلبنا منو الفرج بعد ىذه الشدة كألححنا 
بالدعاءن أين ىي ىذه الهدية؟! ال يقولن قائل ىذان نحن ندعوه ال على كجو الطلب مقابل شيء 

ال تتجلى عبودية اإلنساف هلل كال تفوح رائحتها في بذلناهن كلكننا ندعوه ألف الدعاء شأف العبيدن 
حالة من الحاالت كالحالة التي يقبل العبد بها إلى اهلل متمسكنان متذلبلن متضرعان يرجوه يسألون فلف 
أعطى حمدناه كشكرناه كإف لم يعطي عرفنا كأيقنا أف اهلل عز كجل حكيم كرحيمن كعرفنا أننا عبيد 

لب كأف ندعو كعلينا أف نستجيب ألكامره في كل األحواؿن ال أقوؿ في كل األحواؿن لنا أف نط
علينا أف نالبر فق  بل علينا أف نرضىن أف نرضى بما قد قدر اهلل عز كجل كقررن كلو أف اإلنساف 
مارس عبوديتو هلل حقان لتفجرت من مشاعر عبوديتو هلل مشاعر الحب هلل عز كجلن كعندما يرقى 

هلل بكل األحوؿ كفي كل الظركؼ فلنو يالل إلى أكج من السعادة ال العبد إلى مستول المحبة 
 يستطيع أف يالفها البياف كال أف يترجمها اللسافن ينبغي أف نعلم ذلك. 

أيها األخوةن نحن مملوكوف أـ مالكوف؟ الجواب أننا مملوكوف لواحد ال ثاني لون كالمملوؾ ال 
أف يقرر شيئانن المملوؾ مهمتو الطاعة كالخضوع يستطيع أف يمتلك شيئانن بل المملوؾ ال يستطيع 

لمواله كخالقو سبحانو كتعالىن ثم شأف العبد للخالع عز كجل أف يعلم يقينان أف كل ما يأتيو من 
عند اهلل عز كجل ىو خيرن فلما أف يتبين لو مظهر خيرية ىذا الشيء كإما أف ال يتبين لون كما 
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فد إلينا من عند اهلل نعمة يا أيها األخوةن لكن في نعم يوض  ذلك ربنا في محكم تبيانون كلما ي
 اهلل عز كجل ما ىو مستبطن ال يتبين لنا مظهره كفيو ما ىو ظاىرن ألم تقرؤكا قولوهلل

 [ َِ)كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن( ]لقمافهلل 

يبتلي اهلل عز كجل بها عباده بين  فاالبتبلءات نعمة كالمالائب التي تطوؼ بنا نعمةن كالفتن التي
الحين كااخر نعمةن لكنها نعم باطنة لها  ثار حميدة ال نتبينهان كالمحب هلل عز كجل يخضع 

لسلطانو كيتلقى ما يأتيو من عند اهلل عز كجل راضيان كال أقوؿ صابران فق  بل راضيانن ىذا ىو شأف 
 ب ألمر اهللن ألم يقوؿهللالعبد كىذا ىو موقفون كلكنا في الوقت ذاتو نستجي

 [َٔ)كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم( ]غافرهلل 

إذان نقوؿ لربنا عز كجل أمرتنا أف ندعوؾ فها نحن ندعوؾ مع العلم بأنك لو أعطيتنا أك حرمتنان 
متعتنا أك منعتنان فنحن في كل األحواؿ راضوف كفي كل األحواؿ نحن عبيدؾ كنحن على العهد 

كل األحواؿن على أف الحب سيترجم لنا ىذه الحقيقة كيبين لنا كيعيننا على أف نسلك ىذا   في
المسلك تمامانن أف نجمع بين أمرينهلل ندعو اهلل أف يرفع عنا مقتو كعذابو كابتبلءاتو كفي الوقت 
 خير ذاتو نعلن أننا راضوفن أننا راضوف بكل ما يقضي بو ككاثقوف بأف في كل ما يأتينا من عند اهلل
كإذا لم نكن نتبين ذلك فلنشكره على ذلكن نشكره على النعم التي نتبين معناىا كظاىرىا 

 كنشكره على نعمو الخفية التي ال نتبين حكمتها. 

كأضعكم أماـ مثاؿن أرأيتم إلى مريض أقبل إلى طبيب يعرفون يثع بحبو لون كيثع بلخبلصو لون كيثع 
كيف يستسلم ىذا المريض لمبضع طبيبو الجراح استسبلمان   بخبرتو العالية في الطبن أال تركف

تامان! كإنكم لتعلموف أنو قد يتأكه تحت مبضع طبيبو ىذا كلكنو يشكره باللساف ذاتو الذم يتأكه 
 بون ىذا شأف اإلنساف مع اإلنساف فكيف شأف اإلنساف مع اهلل سبحانو كتعالى!!! 

قة المريض بهذا الطبيبن كثقتنا بحبو لنا أكثر بكثير ثقتنا باهلل عز كجل أجل أجل أجل بكثير من ث
من ثقة ىذا المريض بهذا الطبيبن كمعرفتنا بحكمة اهلل فيما يقضي كفيما يبـر أكثر من معرفة ىذا 

لكن لماذا ال  -كلنا أف نتأكهن اإلنساف بشر  -اإلنساف المريض بالطبيبن فلماذا إذا تأكىنا 
 لذم نتأكه بو كشأف ىذا المريض !!! نشكر اهلل عز كجل بنفس اللساف ا
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تعالوا نعاىد اهلل في صبيحة ىذا اليـو األغر أف نعلن عن رضانا بكل ما يقضي كعن يقيننا 
بالحكمة التي تستبطن ابتبلءاتو كلها على الرغم من أننا ندعوه أف يرفع مقتو كغضبو عنان كأف 

الوقت كحدثتكم عن ىذه العوامل  نهيج عوامل الحب هلل عز كجل بين أفئدتنا هللن كلو اتسع
كتعاملنا معها لرأينا أف كبلن منا يعشع كاحدان ال ثاني لو ىو ىذا الخالع سبحانو كتعالى مهما فعل 
مهما فعل بنان نعم حبنا لو أقول كأشد من االبتبلءات التي تأتينا من عند اهلل عز كجلن العبد هلل 

ركا أيها األخوة إلى ىذه الالورة في شخه سيدنا عز كجل ينبغي أيضان أف يكوف محبان هللن انظ
معاذ رضي اهلل عنو كىو كاحد من أجل أصحاب سيدنا رسوؿ اهلل عندما كقع في سكرة الموت 

كأخذت سكرة الموت تأخذه كترده كاف بين الحين كااخر يفت  عينيو كيقوؿ مناجيان ربوهلل أم رب 
خنقني خنقاتك كعزتك تعلم أف قلبي أخنقني خنقاتك كعزتك تعلم أف قلبي يحبكن أم رب ا

يحبكن كنحن دعونا نقوؿهلل أم رب ابتلنا بما شئت فوعزتك تعلم أننا نحبكن من عرؼ اهلل أحبون 
كمن أحب اهلل كثع بون كمن كثع باهلل عز كجل ىانت الخطب كلها كاالبتبلءات كلهان على أننا 

 عليو كلكنو ألنو أمرنا. نظل ندعوه كلنظل نلحف بالدعاء ال استنزاالن لشرط شرطناه 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 فٟ وً ِؾٕخ ِٕؾخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

د أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشه
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 لموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمس

لعل من الخير أف أعيد الحديث الذم ذكرتو لكم صباح العيد باألمس في ىذا المكاف كذلك 
لسببين اثنينن أكلهما األىميةن ثانيان ألف الذين سمعوا ىذا الحديث على أىميتو  نذاؾ قلة من 
الناس. قلتهلل إننا دعونا اهلل سبحانو كتعالى كتضرعنا إليو خبلؿ شهر رمضاف المعظم ثم خبلؿ 

ياـ األخيرة منو أف يكرمنا اهلل عز كجل بالقبوؿ كأف يكرمنا بهدية ىذا الشهرن بل بهديتي الشهر األ
كالعيد معانن كنحن ال نفتأ ندعو اهلل سبحانو كتعالى كال نحالر دعاءنا ال في ميقات كال في موسم 

بارؾ إنما كلكن في الناس من قد يتالور أف ىذه الهدية التي ننتظرىا في خواتيم شهر رمضاف الم
ىي جزاء نستحقو على عمل طيًلبى منا فقمنا بون ىذا التالور تالور خاطئ يا عباد اهللن ليس بيننا 
كبين اهلل عقد كالذم يتم بين الناس بعضهم مع بعضن ىذا يستأجر فبلنان كذاؾ يتعاقد معو أجيران 

ن الناسن عقده ذك على عملن ثم إف األجير يستحع األجرة كالمستأجر ينقده إياىان ىذا يتم بي
طرفين أما بيننا كبين اهلل سبحانو كتعالى فهذا ال يتمن كاألجر الذم ينه عليو بياف اهلل عز كجل 

ا تػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة( ] ؿ عمرافهلل  ًإن مى [ إنما ىو بموجب عقد من ُٖٓفي مثل قولوهلل )كى
تفضل اهلل عز كجل علينا إذ أمرنا بما أمرنا بو من طرؼ كاحد أال كىو اهلل سبحانو كتعالىن فقد 

طاعات كعباداتن ىو الموفع لنا إليها كىو الميسر لتنفيذىا ثم إنو جل جبللو أعلن أننا نستحع 
على ذلك أجران كأنو يعطينا األجر على ذلك إف كاف صيامانن إف كاف صبلة أك أم شيء  خرن ذلك 

هلل عز كجلن أما نحن فنحن عبيد مملوكوف هلل عقد جرل من طرؼ كاحد بتفضل منو كىو ا
سبحانو كتعالىن لم يجر بيننا كبينو عقد أف يطلب منا عمبلن فنعلن قبولنا لذلك العمل كنطالب 
على ذلك أجران ثم يتم ذلك عقدان بيننا كبينو معاذ اهلل. ىذه النقطة ينبغي أف نتبينها يا عباد اهلل 

بتهل بو إلى عز كجل قائلين اللهم أكرمنا بهدية ىذا الشهر سبحانو كتعالى. أما الدعاء الذم ن
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المبارؾ بل أكرمنا بهدية ىذا العيد الذم يأتي على أعقابو فهذا الدعاء ليس طلبان لحعٍّ أصبحنا 
نستحقو من اهلل عز كجلن ىذا الدعاء ليس تذكيران منا بحع أصبحنا مالكين لو فنحن نبلحع موالنا 

ن إذان ما الدعاء؟ الدعاء في حياة اإلنساف تعبير عن عبودية اإلنساف هلل كخالقنا بو كالعياذ باهلل
سبحانو كتعالىن نحن عبيد مملوكوف هلل عز كجل من نواصينا إلى فرؽ أقدامنان مملوكوف هلل 

كالمملوؾ ال يملك شيئانن دعاؤنا الواجف هلل عز كجل ىو إعبلف عن ىذه العبوديةن إعبلف عن 
سبحانو كتعالىن إعبلف عن مملوكيتنا هلل سبحانو كتعالىن أعطى أك لم يع ن  عجزنا بين يدم اهلل

ن نظل ندعو اهلل سبحانو كتعالى بقطع النظر عن كل شيءن ندعوه ألننا بذلك نقدـ  حـر أك أكـر
ىويتنا هلل سبحانو كتعالى عبادان مملوكين لون كاإلنساف يا عباد اهلل عاجزه في كل األحواؿ في 

لضراءن عندما يبتلى اإلنساف بالضراء كالحالة التي نمر بها اليـو البد أف نطرؽ باب السراء كفي ا
اهلل عز كجل كنعلن عن حاجتنا إلى أف يكشف عنا ىذه الضراءن فلذا انجابت الضراء كأقبلت 

بعدىا السراء نعمان في األبدافن في البلدةن في تقلباتنا نحن بظل إلى حاجة إلى أف نسأؿ اهلل عز 
أف يديم علينا نعمة السراءن ىل يستطيع اإلنساف أف يدفع عنو الضراء بدكف عوف من اهلل؟ كجل 

الن ىل يستطيع اإلنساف أف يبقي نعمة السراء بدكف عوف من اهلل سبحانو كتعالى؟ ال يا عباد اهلل. 
كأف  إذا تبين ىذا فلنعلم أننا إذ نسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكرمنا باألجر على عمل عملناه

يكرمنا بالمثوبة على طاعة كيفػٍٍّقنا إليها فلنعلم أف المثوبة ليست على طاعتنان كلنعلم أف المثوبة 
ليست على جهودنان كىل لنا جهود من غير توفيع من اهلل؟ ىل لنا من قربات نؤديها بدكف توفيع 

بة التي تردنا ال نستحقها من اهلل سبحانو كتعالى؟ األجر الذم يىرًدينا إنما ىو تفضل من اهللن كالمثو 
كإنما ىي تفضل من اهللن كصدؽ رسوؿ اهلل القائل في الحديث الالحي هلل )لن يدخل أحدكم 
الجنة عملو( قالوا كال أنت يا رسوؿ اهللن قاؿهلل )كال أنا إال أف يتغمدني اهلل برحمتو(. أرأيتم إلى 

ندعو اهلل عز كجل أف نظل راضينن  منطع العبوديةن ىذا الذم أقولو لكم يا عباد اهلل يقتضي منا إذ
ن ىذا منطع العبودية فبل يقولن قائلهلل لقد دعوت اهلل فلم  إف أعطى أك لم يع ن إف أكـر أك حـر
ييٍستىجىٍب دعائين أين ىو منطع عقد االستئجار بيننا كبين اهلل؟ الن ال يقولن أحد ذلكن أنا عبد هلل 

ي الضيمن فلف فعل شكرتون كإف لم يفعل أدعوه أف يكشف عني الضراءن أدعوه أف يكشف عن
صبرتن كىذا ينبغي أف يفعلو من كاف عبدان هلل عز كجلن بل أقوؿ شيئان  خرهلل ينبغي باإلضافة إلى 
الالبر أف أعلن عن الرضا عما قد قضى اهلل عز كجلن نعمن أيان كانت المحنة التي قد ترد إلي  من 

أف أعلم أف ىذه المحنة تستبطن منحة من اهللن إنها  ينبغي -كأسأؿ اهلل العافية لي كلكم  -اهلل 
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نعمة لكنها مقنعة كمن ثم ينبغي ال أف أقابلها بالالبر فق  بل يجب أف أقابلها بالرضا أيضان. كلعل 
فينا من يقوؿهلل أما الالبر فربما كاف أمره يسيران كلكن من أين  تي بالرضا؟ عندما أجد ىذه المحنة 

أف أضيف إلى الالبر الرضا عن الماليبة التي تفد إلينا؟ سبيل ذلك يا التي تجتاحنا كيف أستطيع 
عباد اهلل ىو الحبن كإنني أقولها لكم حقيقةهلل ىما أمراف اثناف البد منهمان جناحاف ال يالعد 

اإلنساف إلى رضا اهلل إال بهما معانن العبودية كالحب هلل سبحانو كتعالىن فعندما يفيض القلب حبان 
يمكن أف تجد شيئان مما يفد إليك من عند اهلل سبحانو كتعالى اسمو عذابن ال هلل عز كجل ال 

يمكن أف تجد شيئان مما يفد إليك من عند اهلل سبحانو كتعالى اسمو ببلءن كلما يفد من المحبوب 
محبوب عباد اهللن كلكنكم البد أف تقولوا فكيف السبيل إلى أف تفيض أفئدتنا حبان هلل عز كجل؟ 

م ال إلو إال ىو إنو لسبيل معبد كإنو لسبيل قالير كيسير كلكن األمر يحتاج إلى أف كاهلل الذ
يستيقظ اإلنساف إلى حقيقة ما بينو كبين اهلل. يا أخي اإلنسافهلل عافيتك التي تتمتع بها من أين تفد 
إليك لحظة فلحظةن سمعك الذم تتمتع بو من أين تفد إليك نعمتو لحظة فلحظةن عيناؾ اللتاف 

ا تبالر من أين تفد إليك نعمة كل منهمان عقلك الذم بو تدرؾن عندما تتمدد على فراشك في بهم
المساء لترقد من ذا الذم يكرمك بنعمة الرقادن كإذا أخذت قسطك من الرقاد من ذا الذم يعيد 

إليك صحوؾ كيقظتك مرة أخرلن من ذا الذم يجعلك إذا كضعت اللقمة في فمك تزدردىا 
غ لسانك مع قطعة اللحم التي في فمك من ىو؟ أليس ىو اهلل؟ إذا علمت ذلك بسهولة كال تمض

فهل يمكن أف تعشع كائنان غير اهلل سبحانو كتعالى؟ ىل يمكن أف يكوف في قلبك محبوب غير اهلل 
سبحانو كتعالى؟ يا ىذا إذا كاف ىنالك إنسانان لم تره ما من محنة تقع فيها إال كينجيك منها على 

ئلو المختلفةن يدفع عنك الفقرن يدفع عنك العاىاتن يدفع عنك األخطار كأنت لم البعد بوسا
ترهن أنت في تلك الحالة البد أف يفيض قلبك تعظيمان لهذا اإلنساف كحبان لون كإنك لتنتظر سوان  
األكقات لكي تحج إليو فتراه كتكتحل عيناؾ برؤيتو كىذا إنساف مثلك فكيف باهلل سبحانو كتعالى 

ةو فىًمنى الٌلًو( ]النحلهلل )كىمى  [ أليس األمر كذلك؟ إذا تبين ىذا فلنذكر ىذه ّٓا ًبكيم مٍّن نػٍٍّعمى
الحقيقة كال نحجب أنفسنا عنها بالنسياف عندئذو ستجد أف قلبك التهب بمحبة اهللن كلقد جيًبلىت 

د اهلل إال النفوس على حب من أحسن إليهان فلذا أحببت اهلل فلنك ستستيقن أنو لن يأتيك من عن
الخير كلكن إما أف يكوف خيران ظاىران كإما أف يكوف خيران مقنعانن كأنت تعلم أف كل ىذا الذم 
يأتيك من عند اهلل خير ألنك تعلم أف اهلل عز كجل ما ابتبلؾ مرة في حياتك إال بخير ظاىر أك 

ات لكن ىذه بخير باطنن ىذه السموات العبلن ىذه األرض كما عليها كما فيها كل ذلك مسخر 
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ا يىٍأكيليوفى( ]يسهلل  هى ا رىكيوبػيهيٍم كىًمنػٍ هى ا لىهيٍم فىًمنػٍ [ نعمن عندئذو ستتمتع ِٕاألنعاـ مذللة لك )كىذىل ٍلنىاىى
بكبل الالفتين الالبر كالرضان على أف اإلنساف ينبغي أف يدعو ألف الدعاء ليس كسيلة إلى غايةن 

قبل كل ما يفد إليك من عند اهلل من المحن إنما ىي غاية بحد ذاتهان على الرغم من أنك تست
كاالبتبلءات بالالبر كالرضا معان كلكن في الوقت ذاتو تدعو اهلل ألنو أمرؾ أف تدعوهن كىا نحن 
ندعوه مرة أخرلن ندعوه أف يرفع عنا الضيم كأف يرفع عنا الببلءن ندعوه أف يقلب محننا منحانن 

حقيقة التي ينبغي أف ندركها. أعود فأقوؿ يا عباد اهلل كلكنو ربنا لو العتبى حتى يرضىن ىذه ىي ال
لن نرقى إلى مرضاة اهلل إال بجناحين اثنين أكلهما ذلك العبودية كالمسكنة هلل ثانيهما الحب هلل 
سبحانو كتعالىن ىذه الحقيقة ينبغي أف نتبينهان أما ىذه المحنة التي نمر بها فانطبلقان من الكبلـ 

إنها محنة في الظاىر كاهلل إنها لمنحة في الباطنن ىي نعمة كلكنها باطنة   الذم ذكرتو لكم أقوؿهلل
[. كمن معاني ىذه النعمة َِكما قاؿ اهلل عز كجلهلل )كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن( ]لقمافهلل 

نؤكبن داخل ىذه المحنة أف اهلل يوقظنا إلى أف نسير مرة أخرل على صراطون إلى أف نتوب ك 
يوقظ الشاردين إلى أف نعود إلى صراطون يوقظ الفسقة كالفاجرين إلى أف يتوبوا إليون يقوؿ لهمهلل 
عودكا كالعود أحمدن ىذا معنى من معنى المن  في ىذا االبتبلء الذم نمر بون كلذلك فأنا أقوؿ 

الل وى يىناليرٍكيٍم( ]محمدهلل في خاتمة حديثي ىذا متجهان إلى قادتنا قائبلن يقوؿ لكم اهللهلل )ًإف تىناليريكا 
[ كأتجو إلى رجاؿ جيشنا األبطاؿ أقوؿ لهم يقوؿ لكم اهللهلل )ًإف تىناليريكا الل وى يىناليرٍكيٍم(ن كأتجو ٕ

إلى رجاؿ األعماؿ الذين يتقلبوف في نعم الدرىم كالدينار  )ًإف تىناليريكا الل وى يىناليرٍكيٍم كىيػيثىبٍٍّت 
امىكيٍم( كأتجو إلى ال موظفين في دكائرىم كالعاملين في معاملهم كالمزارعين في حقولهم أىٍقدى

امىكيٍم(  كالفبلحين في أراضيهم أقوؿ لهم جميعان يقوؿ لكم اهللهلل )ًإف تىناليريكا الل وى يىناليرٍكيٍم كىيػيثىبٍٍّت أىٍقدى
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 أٚاِو ا١ٌٙخ ٠ّبهً ِٕٙب إٌم١غ

 

م الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ث
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

سلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أر 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

منذ عشرات السنين يتم التحضير للحملة الالليبية التاسعةن كلعلكم تعلموف أف الغزك الالليبي  
كاف عبارة عن سلسلة حمبلت متتالية انتهت بالحملة الثامنةن كلعلكم تعلموف أيضان أف لم يكن 
السم الالليب كال لمضمونو أم دكر في الدفع إلى تلك الحرب أك تلك الحمبلت كإنما كاف 

الطمع بالخيرات التي كانت تتمتع بها األمة العربية كاإلسبلمية  نذاؾ كالطمع بخنع  الدافع
الحضارة اإلسبلمية التي كانت تغزك بنورىا ظلمات المجتمعات األكركبية  نذاؾن كلكن أمريكا 
تالر أف تكوف القيادة في ىذه الحملة التاسعة لهان كمنذ عقدين من الزمن أستطيع أف أأكد أف 

شركع دخلت مقدماتو في طور التنفيذن كلكن أمريكا أصرت على أف تستأجر من ينوب ىذا الم
عنها في ىذه الحملة كفي التوجو إلى قتاؿ المسلمينن كعجمت أمريكا سهامها كعيدانها 

كاستعرضت خدمها كأعوانها فلم تجد خيران من أف تستأجر المسلمين لقتاؿ المسلمين في ىذه 
ن ىذه حقيقة يستطيع أف يتبينها كل من يتتبع األحداث. كالذم يجرم يا الحملة الالليبية التاسعة

عباد اهلل اليـو إنما ىو السعي الحثيث إلى تنفيذ ىذه الحملة الالليبية التاسعة بقيادة أمريكا 
كلكنها تقف في الظل بعد أف استأجرت من كجدت أنهم قادركف على أف ينفذكا ما تراه دكف أف 

أمريكين ىا أنتم تركف ىذه الحرب أك ىذه الحملة التاسعة كيف بدأت تراؽ قطرة دـ لجندم 
ككلمة كبير ىنا من األضداد اللغوية كما  -كلكنها غيطٍّيىٍت بعنواف  خرن الشرؽ األكس  الكبير 

فالمراد بالكبير ىنا نقيض الكلمة أم الشرؽ األكس  المتفتتن كسموا ىذه  -قالت العرب 
الربيع العربين كالكلمة من خداع العناكينن كمعنى الربيع العربي الحملة التاسعة مرة أخرل ب

اإلعالار العربي المدمرن كىا أنتم تركف يا عباد اهلل كيف غطيت أك تغطى اليـو ىذه الحملة 
التاسعة أك ىذه الحرب الالليبية التاسعة بكل أغلفة اإلسبلـن بكل عناكينون بكل مبادئو من أجل 
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لجهاد اإلسبلمي المقدسن كلكن كيف السبيل ككيف استطاعت أمريكا أف يتسنى أف يقاؿ إنها ا
أف تتخذ من المسلمين جندان لها تستأجرىم في ىذه الحرب؟ كيف يمكن للجسد الواحد أف 
ينقسم إلى شطرين فيكوف الواحد منهما حربان على ااخر؟ أـ كيف يمكن لؤلعضاء المتآلفة 

فتتعادل كتتخاصم كتتهارج؟ شعرت أمريكا بهذه  المتعاكنة أف تنقسم ىي األخرل إلى شطرين
المشكلة فاستعانت بمجلس األمن القومي األمريكين كاف ذلك عاـ كاحد كتسعين كتسعمائة 

كألف كتحدث أعضاء ىذا المجلس كبحثوا عن الحل كانتهوا إلى الحل كأكدعوا حلهم ىذا تقريران 
سنواتن ثم إف اهلل عز كجل شاء أف تلتقطو صدر  نذاؾن بقي ىذا التقرير خفيان في األدراج لعدة 

الالحافة األمريكيةن ثم أف تلتقطو الالحافة األكركبيةن ثم أف يتسرب إلى الالحافة العربيةن فماذا 
يقوؿ ىذا التقرير في حل ىذه المشكلة؟ يقوؿ بعد المقدمةهلل ىنالك عدة بنود ينبغي العمل عليها 

أجرىا أمريكا لتحارب المسلمين ااخرينن البند من أجل تقسيم المسلمين إلى فئتينن فئة تست
األكؿهلل ضركرة إثارة التناقضات في الفكر كالمعتقدات اإلسبلميةن البند الثاني يقوؿهلل ضركرة تأليب 
المسلمين بعضهم على بعض بناءن على ىذه التناقضات التي يجب استثارتها أك اختبلقهان البند 

غير المسلمينن إلى  خر البنود الثمانية فيما أحسب. نعم الثالثهلل ضركرة اإليقاع بين المسلمين ك 
ىكذا حيل ٍت المعضلةن إثارة التناقضات في المعتقدات اإلسبلمية كمن ثم جعل المسلمين يتأٌلب 
بعضهم على بعض انتالاران لهذه التناقضات التي يجب العثور عليها. ىا أنتم تركف مالداؽ ىذا 

ن إنها في الحقيق ة حملة صليبية تاسعةن كلقد قلت لكمهلل ال الالليب كال مضموف الذم يجرم اليـو
ن كىا أنتم تركف كيف تغطى ىذه  الالليب لم يكن لو دكر في ىذه الحرب ال باألمس كال اليـو

الحرب بكل األغلفة اإلسبلميةن بكل العناكين اإلسبلميةن بكل المبادئ اإلسبلميةن في حين أنها 
شر ممزؽ كلكن تحت غطاء الجهاد اإلسبلمين  -داتون شرائعو معتق -في الحقيقة تمزؽ اإلسبلـى 

كالجهاد اإلسبلمي إذا ارتفعت رايتو البد أف يكوف أماـ المجاىدين من ينبغي أف يػيقىتػ ليوان كفيم 
يػيقىت لوف؟ البد من اتهاـ الكفرن إذان فلكي تكوف ىذه الحرب جهادان إسبلميان مقدسان ينبغي أف يوجد 

أجل أف تدكر رحى ىذا الجهاد المقدس على ىؤالء الناسن كالواقع أنو تمزيع من ييكىف ر من 
 عجيب ال عهد للتاريخ بو للشريعة اإلسبلمية كمشرعهان يقوؿ بياف اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًميعان( ]المائ ا قػىتىلى الن اسى جى أىن مى  [.ِّدةهلل )مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكى

 كيقوؿ المستأجىركف لهذه الحربهلل بل سنتقل كنسفك دماء كنذبج كباسم اهلل نذب .
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 كيقوؿ البياف اإللهيهلل

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىد  لى  ن مي خى ابان عىًظيمان( )كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىعىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهى وي عىذى
 [.ّٗاءهلل ]النس

 كيقوؿ قائلهمهلل البأسن سنذب  البر ء متعمدين كباسم اإللو الذم منع نذب .

 كيقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

 [.ٔٓ)كىالى تػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهىا( ]األعراؼهلل 

 كيتحدث عن أناسن يتحدث عن نموذجهم قائبلنهلل

ًإذىا تػىوىل ى سىعىى ًفي األىٍرًض لًيػيفٍ  ًسدى ًفًيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ييًحبُّ الفىسىادى( ]البقرةهلل )كى
َِٓ.] 

كيقوؿ قائلهمهلل أما نحن فنحب الفسادن ىا نحن نجتث األجشار كالخضرة من الحدائع كالبساتين 
بيب الغاز كنعيد األرض الخضراء الممرعة إلى أرض قاحلة يبابن كىا نحن نفجر أنابيب المياه كأنا

كأنابيب البتركؿ كننسف السكك كنهدـ البيوت كنحرقهان لئن كاف اهلل ال يحب الفساد أما نحن 
 فنحبو. ىذا ىو لساف الحاؿ إف لم يكن ىو اللساف الذم يػيٍهمىسي بو في الخلواتن أجل.

 كيقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

ـى  نٍػيىا( ]النساءهلل )كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي الس بلى [ ْٗلىٍستى ميٍؤًمنان تػىٍبتػىغيوفى عىرىضى اٍلحىيىاًة الدُّ
ـى لىٍستى ميٍؤًمنان( كيقوؿ قائلهمهلل  ٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي الس بلى تبتغوف الدكالء تملؤكف بو جيوبكم )الى تػىقيوليوٍا ًلمى

 حن نيكىفٍّر.بل سنكفر كنقوؿ لو لست مؤمنانن كىا نحن نيكىفٍّر رشان ال دراكانن ىا ن

عباد اهللهلل قرأت في التاريخن قرأت كثيران فلم أجد فيمن ناصبوا العداء لدين اهلل من سخركا منو 
سخرية أكق  كأغرب من ىذه السخرية التي تجرم اليـو لدين اهلل سبحانو كتعالىن لشريعتو بل 

بيرن يتم بالنيابة عنون بالمشرعن ىذا ما يتمن ككل ىذا يتم بالنيابة عن البيت األبيض إف جاز التع
ىنالك عقد استئجارن أما نحن فماذا نقوؿ يا عباد اهللهلل إف كانت ىنالك نسبة ما لهؤالء الذين 

استؤًجركا إليقاد الحملة التاسعة من الحمبلت الالليبيةن إف كانت ىنالك عبلقة ما تتمثل في خي  
ؿ اهللن في سيرة أصحاب رسوؿ اهلل كاهو دقيع بينابيع اإلسبلـ المتمثلة في القر فن في سيرة رسو 
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فها أنا أقوؿ لكم كلهمهلل ىل كىف رى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أشد الناس سوءان إليو؟ لو كاف 
مكفٍّران ألحد لكاف أكلى من ينبغي أف يكفٍّره ذاؾ الذم قاؿ عنو كعن أصحابوهلل ما أرانا كجبلبيب 

 فهل كف ره؟ لم يكفٍّرهن صلى عليو عندما مات.قريش إال كما قاؿ المثل سىمٍٍّن كلبك يأكلن 

في عالر الالحابة تكاثرت الفرؽ اإلسبلمية الشاردة عن منهج أىل السنة كالجماعةن الجهميةن 
المرجئةن الحشويةن القدريةن الخوارجن إلى  خر ما ىنالكن ىل سمع أحد منهم أك أحد منكم أف 

رؽ؟ معاذ اهللن إف كاف ىنالك من سمع فليأت في أصحاب رسوؿ اهلل من كىف ر فرقة من ىذه الف
. علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو ككـر اهلل كجهون ذاؾ  بشاىده كليحدثنا عمن كىف رى كمن كيفٍّرى

الذم ميًنيى من اإليذاء ما ميًنيى بو عن طريع الخوارجن سألو بعض أصحابو عن ىؤالء الخوارج من 
لو جاز لعلي بن أبي طالب كـر اهلل كجهو أف ييكىفٍّر أحدان ىم فقاؿ لهمهلل ىم إخواننا بغوا علينان 

 لكىف ر أكلئك الذين قتلوه.

أحمد بن حنبل ذاؾ اإلماـ المبجل الذم يزعم كثير ممن استأجرتهم أمريكا أنهم أتباع لو ىل كف رى 
ضي اهلل أكلئك الذين كانوا سببان في المحنة التي دارت رحاىا عليو؟ كم ككم أكذم. اإلماـ أحمد ر 

تعالى عنو كرحمو اهلل عندما ارتفعت عنو المحنة كعاد إلى سدة المجد كاعتذر لو من اعتذر لو 
كىو رأس  -ككاف ذلك في عهد الموكل قاؿ لو بعض أصحابوهلل أال تدعو اهلل على ابن أبي دؤات 

ؿ قاؿهلل ماذا ينفعك أف يعذب أخوؾ في النار من أجلك؟ كرفع يديو يسأ -من رؤكس االعتزاؿ 
 اهلل سبحانو كتعالى الالف  كالمغفرة كالعفو ألكلئك الناس.

إسبلمنا الذم كرثناه من قر ننا كمن نبينا كحبيبنا محمد كمن أصحابو البررة الكراـ كمن أتباعهم 
ىذا ىو. أما إف كانت ىنالك أمور مناقضة مختلفة فلنما طيًبخىٍت في مجلس األمن القومي عاـ 

 -ذلك كلو في تلك البنودن البند القائلهلل يجب إثارة تناقضات كاحد كتسعينن نعم طيًبخى 
داخل العقيدة اإلسبلميةن البند الثانيهلل يجب تأليب المسلمين  -التناقضات الفكرية كالعقائدية 

بعضهم على بعض عن طريع ىذا التناقضن البند الثالثهلل يجب توغير صدكر المسلمين على 
 وؿ ربناهللااخرين على غير المسلمينن بينما يق

يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيمٍ  هىاكيمي الل وي عىًن ال ًذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدٍّ  كىتػيٍقًسطيوا )الى يػىنػٍ
 [.ًٖإلىٍيًهٍم ًإف  الل وى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنةهلل 



  

 ~1123 ~ 
 

أف يتبلعبوا ألناس من الناس باإلسبلـن أما نحن عباد اهللهلل الناس مشرقوف أك مغربوف يستطيعوف 
في ىذه البلدة المقدسة التي أقامنا اهلل عز كجل فيها فلسبلمنا محالن بالوعين إسبلمنا محالن 
باإلخبلص لدين اهللن إسبلمنا محالن بما بيننا كبين ىذه األرض المقدسة كموالنا كخالقنا الذم 

ال يمكنن عندما ييخدع الناس عن حقيقة اإلسبلـ  اجتبانا لئلقامة فوؽ ىذه األرض المقدسةن
فتنزلع منهم األقداـ ذات اليمين كذات الشماؿ نحن نظل محالنين في كتاب اهللن نظل محالنين 
في سنة رسوؿ اهللن نظل محالنين فيما كاف عليو السلف الالال ن نحن السلفيوف الذين ال نخرج 

ال نخرج عن ىدم أصحاب رسوؿ اهللن  عن نالوص كتاب اهللن ال نخرج عن ىدم رسوؿ اهللن
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٌىٟ ال رؼٛك اٌّؾٕخ اما غبثذ ...

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثن

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلز 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إني ألرجو أف يكوف الزمن المتبقي لزكاؿ ىذه المحنة أيامان قليلة معدكدةن كلكني أؤكد لكم أنني 
على األرضن كما   ال أنطلع إلى ىذا الرجاء من رؤية أسباب مادية كأنشطة سياسية كنحوىا تتحرؾ

كنت معتمدان على ىذه األسباب أيضان يـو تحدثت عن مقدـ ىذه المحنة قبل سنتين أك أكثر 
تقريبانن كإنما ىي رؤيا أيرًيٍػتيها عند قدـك ىذه المحنة كلدل زكالهان كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف 

. ذكرت لكم  ىذا مقدمة بين يدم تذكرة يحقع ما قد أرانيو في إقبالها باألمس كفي إدبارىا اليـو
أتوجو بها إلى نفسي أكالن كإليكم ثانيان أف ننفذ جملة من األكامر بل الواجبات التي يخاطبنا اهلل عز 

كجل بها على أعقاب زكاؿ ىذه المحنة التي ستنقضي قريبان بلذف اهلل عز كجل. ىنالك عدة 
كؿ ىذه الواجبات أف علينا أف نعلم كاجبات ما ينبغي أف نعرض عنها كما ينبغي أف نستهين بهان أ

أف اهلل عز كجل أقامنا في كونو ىذا في عالم اسمو عالم األسبابن الشك في ىذا كال ريبن فما 
من قضاء يقضيو اهلل عز كجل إال كيجعل بين يديو سببان. إف ىذه المحنة كاف لها أسبابها يـو 

ف نعلم جميعان أف ىذه األسباب أقبلت كلسوؼ نجد أف لها أسبابها يـو تدبرن كلكن يجب أ
شكلية ال فاعلية لها كإنما الفاعلية لمسببهان ينبغي أال تحجبنا األسباب كال يحجبنا عالم األسباب 
عن المسبب األكحد كىو اهلل سبحانو كتعالىن ينبغي أال تحجبنا اليد التي تمتد إلينا بالعطاء أك 

حبها الذم ىو الذم يفيد كيضرن يأمر كينفذن تمسنا ببأساء ينبغي أال تحجبنا ىذه اليد عن صا
يجب أال يحجبنا تحرؾ الجنود عن القائد الذم يأمر كالذم ينهى كالذم إليو التنفيذن ىذا 

الواجب ينبغي أف نعلمو جيدان يا عباد اهللن كعندما نتدبر كتاب اهلل نجده مليئان بهذه التذكرةن تأملوا 
نة التي أرسلها اهلل عز كجل إليهمن تأملوا في السبب في حديث القر ف عن بني إسرائيل كالمح

 كتأملوا في الميسىبًٍّبهلل
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ًبيران * ٍعلين  عيليٌوان كى نىا ًإلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى ًفي اٍلًكتىاًب لىتػيٍفًسديف  ًفي األىٍرًض مىر تػىٍيًن كىلىتػى فىًلذىا جىاء  )كىقىضىيػٍ
ا بػىعىثٍػنىا عىلىٍيكيٍم ًعبى  يىاًر كىكىافى كىٍعدان م ٍفعيوالن( كىٍعدي أيكالىيمى ادان ل نىا أيٍكًلي بىٍأسو شىًديدو فىجىاسيوٍا ًخبلىؿى الدٍّ

 [ٓ-ْ]اإلسراءهلل 

الرائي إلى الوضع يظن أف بختنالر ىو الذم فعل كىو الذم نفذ كىو الذم قضى كلكن تأملوا في 
 قولو تعالىهلل

 شىًديدو( )بػىعىثٍػنىا عىلىٍيكيٍم ًعبىادان ل نىا أيٍكًلي بىٍأسو 

كما يعلم جنوده إال ىو. تأملوا في ىذه الحقيقة كيف تتجلى في ىذه ااية التي  -جنود بيد اهلل 
 تمس كاقعنا اليـو بشكل مباشرهلل

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم شً  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى عان يى )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف يػىبػٍ
( ]األنعاـهلل   [ٓٔكىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو

ىل ىذا الذم نراه محبوس كمسجوف في عالم األسباب المادية؟ معاذ اهللن يجب أف نعلم أنها 
أشكاؿ يحركها اهلل عز كجلن كالمحرؾ ىو اهللن كالمسير ىو اهللن فهذا ىو أكؿ كاجب ينبغي أف 

 نتبينو دائمان.

نتساءؿ فما ىو السبب الذم جعل ىذه المحنة تقبل كما السبب الذم جعلها الواجب الثانيهلل قد 
اليـو تدبر؟ ينبغي أف نعلم أيها اإلخوة انطبلقان من الواجب األكؿ الذم ذكرتو لكم أف السبب في 

قدـك ىذه المحنة أك في إرساؿ اهلل عز كجل لها إلينا معاصو ارتكبناىان تجاكزات تجاكزناىان 
الحمراء التي بين لنا كتاب اهلل عز كجل أف على المؤمن أال يتجاكزىان تجاكزناىان  تجاكزنا الخطوط

كلعلكم تذكركفن كلم يػيتى  لكثير ممن كاف يعيشوف في ىذه البلدة أف ييذىكٍّركا كأف ينبهوا كىذه 
مشكلة أخرلن كقوع المنكر ماليبة كالسكوت على المنكر ماليبة أخرلن فهذا ىو سبب إقداـ 

ةن كلعلي أكضحت ذلك في مناسبة مرتن أما سبب زكاؿ ىذه المحنة التي ستذىب ىذه المحن
عما قريب جدان فلنما ىو الضراعة التي يتضرعها عباده هلل عز كجل فوؽ ىذه األرض المباركةن 

التجاءاتن دعاءن ابتهاؿن كقوؼ كثير من عباد اهلل عز كجل الذين قد ال نعرفهم كلكنهم أصفياءن 
هلل عز كجل كفيهم األبداؿن ىذا التضرع الدائبن ىذا االلتجاء المستمر السيما كلكنهم أكلياء 

في الهزيع األخير من الليل ىو السبب في زكاؿ ىذه المحنة. لعل فيكم من يقوؿهلل كلكننا نلتفت 
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يمينان كشماالن فبل نرل مظهران لهذا االلتجاء! أنت ال ترل نعمن رأيت شيئان كغابت عنك أشياءن 
ال ترل كلكنك لو حكمت عقلك لبالرؾ عقلك بهذه الحقيقةن األبداؿ الذين أخبر  صحي  أنت

موجودكف نعمن كاألصفياء الذين يستجيب اهلل عز كجل دعاءىم موجودكفن  rعنهم رسوؿ اهلل 
كالذين كصفهم رسوؿ اهلل قائبلنهلل )رب أشعث أغبر ذم طمرين باليين مدفوعو باألبواب لو أقسم 

ة( موجودكفن كمن شأف رحمة اهلل عز كجل أنو يرحم الطال  بالالال ن نحن في  على اهلل ألبر  قسم
كثير من األحياف نركب رؤكسنا في ارتكاب المحرمات كلكن اهلل عز كجل سيرحمنا نحن 

الطالحين ببركة ىؤالء الالالحينن فهذا ىو الواجب الثاني الذم يجب أف نعلمو. إذا علمنا ىذا 
 الذم يجب أنبو نفسي كأنبهكم إليو. فلننتقل إلى الواجب الثالث

ريب  قائل يقوؿ غدانهلل إذا غربت ىذه المحنة كغدت حديثان من أحاديث التاريخ كالتفت يمينان 
كشماالن كإذا باألمن كالطمأنينة عادا إلى ربوع شامنا ىذه لعلو يقوؿهلل لم يعد ثمة حاجة إلى 

إليو من أجلون لم تعد ثمة حاجة إلى الضراعةن بل االلتجاء إلى اهللن لقد نٌفذ اهلل ما قد التجأنا 
لربما قاؿهلل لم تعد ثمة حاجة إلى االستقامة أيضان على أكامر اهلل عز كجل. ال ال يا عباد اهللن ىذه 
خطيئة قاتلة يضعها الشيطاف في طريقنا. اإلنساف في كل األحواؿ بأشد الحاجة إلى أف يضرع 

 -كما أكثر أصناؼ االبتبلءات  -يمر بمحنةن يمر بابتبلء  كيلتالع بأعتاب اهلل عز كجلن إف كاف
فحاجتو إلى الضراعة كاضحةن يلتجئ إلى اهلل عز كجل ليرفع عنو ىذا الببلءن كإذا عافاه اهلل 

سبحانو كتعالى عن الببلء أيان كاف فحاجتو مستمرة يدعو هلل عز كجل أف يبقي لو نعمة ىذه العافيةن 
أف يبقي لو ىذه النعمة كال يستبدلها بنقمةن إذان فاإلنساف في كل األحواؿ يدعو اهلل سبحانو كتعالى 

محتاج إلى اهلل عز كجلن كالحالن الذم يقي أمن ىذه البلدة كالذم يضمن أال تعود ىذه المحنة 
 ىذه الضراعةن كانظركا إلى كتاب اهلل كيف يذكٍّر ككيف ينبوهلل -كلسوؼ تذىب إف شاء اهلل  -

 [ٗتىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿهلل )ًإٍذ 

 جعل االستغاثة سببان لبلستجابة.

 [ّْ)فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا( ]األنعاـهلل 

 [ّْأم ىبل  )ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم( ]األنعاـ هلل 

 [ٕٕبىأي ًبكيٍم رىبٍّي لىٍوالى ديعىاؤيكيٍم( ]الفرقافهلل )قيٍل مىا يػىعٍ 
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 الحظوا ىذا الكبلـ العجيب )قيٍل مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم رىبٍّي لىٍوالى ديعىاؤيكيٍم( الدعاء نعم.

اًشًعينى( ]األنبياءهلل  انيوا لىنىا خى بان كىكى  [َٗ)كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبان كىرىىى

خوةن االلتجاء إلى اهلل كظيفة العبد في كل األحواؿن عندما ينبغي أف نعلم ىذه الحقيقة أيها اإل
أكوف مبتلى أدعوه كي يرفع عني الببلءن كعندما يرفع عني الببلء أدعوه أف يبقي ىذه العافيةن أف 

يبقي ىذه النعمة كال يرسل على أعقابها النقمةن إذان فالعبد دائمان دائمان مضطر إلى أف يكوف 
 سبحانو كتعالى.ملتالقان بأعتاب المولى 

الواجب األخير الذم أذكر نفسي كأذكركم بون إذا أكرمنا اهلل عز كجل عما قريب كغابت ىذه 
المحنة كتنفسنا الالعداء بعدىا فلياكم أف تنسوا شكر اهلل عز كجل على ذلكن لعل فيكم من قد 

ذا شكر تقليدم يظن أف شكر اهلل ىو أف يحرؾ لسانو بكلمة الحمد هللن الشكر هللن ال يا أخين ى
ال قيمة لو عند اهلل عز كجل. شكر اهلل عز كجل على زكاؿ ىذه النقمة كمجيء النعمة بعدىا أف 
ننقذ أكامر اهلل عز كجل كأف نعاىد اهلل أال نعكف على لغو ال يرضاه لنان أال نعكف على محـر ال 

نعلن اصطبلحنا مع اهلل على   يحبو اهلل لنان أال نشرد عن صراطو إلى نهجو ال يحبو لنان شكر اهلل أف
كل المستويات أيها اإلخوةن ىذا ىو الشكر العملي كإنما يكوف اللساف غطاءن لهذا الشكر 
العملين كىل رأيتم غطاءن بدكف كعاء؟ نعم يا عباد اهللن البد من أف نشكر اهلل عز كجل عندما 

جيشنا الباسل نعمن  تغيب ىذه المحنة عنان نشكره على مستول القيادةن نشكره على مستول
نشكره على مستول كظائفنا كعم النا كنشكره على مستول الشعب كلون نعم ينبغي أف نكوف 

جميعان ألسنة عهد هلل كألسنة توثيع منا مع اهلل سبحانو كتعالى أننا سنشكره بعد زكاؿ ىذه المحنة 
 كقبل زكالها أيضانن نشكره الشكر الذم يرضيو.

ةن أبدأ بنفسي نعمن أذكر نفسي بها ثم أتوجو بها إلى أحبابي جميعانن ىذه كاجبات ذكرتها ملخال
أتوجو بها إلى إخوانين أتوجو بها إلى قيادة ىذه األمةن أتوجو بها إلى جيشنا الذم ىو أكلى الناس 
بأف يشم رائحة االستشهاد ىو أكلى الناس بأف تقر عينو برؤية اهلل عز كجل عما قريبن أخاطب بو  

األمةن إذا عاىدنا اهلل عز كجل على ذلك فلف نعمة األمن ستحالنن أقوؿ قولي  كل فئات ىذه
 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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أما بعد فيا عباد اهللهلل ثلة من العلماء نحسب أنهم علماء في الدين أك طبلب علم متمكنين 
إليهان عاشوا  شرفهم اهلل عز كجل بالمقاـ فوؽ ىذه األرض المباركة كشرفهم اهلل عز كجل باالنتماء

كتقلبوا في نعيمها سنوات طواؿ منسجمين مع نظاـ ىذه الدكلة ككاقع حالهان راضين بكل ما 
يمكن أف تتالف بو الدكلة من أمور ال داعي إلى بيانهانحتى إف الرضا قد أنساىم الوقوؼ على 

أف يقفوا  بعض بل كثير من المنكرات ظهرت فيما بيننا ككانت من الخطورة بمكافن أنساىم الرضا
أماـ ىذه المنكرات باإلنكارن أنساىم الرضا أف يقولوا ألكلياء األمور إف ىذا منكرن كنظرنا كإذا 

بهم قد كل وا اليـو كجوىهم شطر محاكر غريبةن محاكر تخدـ الحملة األمريكية الالهيونية 
نا يتحدثوف عن نبو ةو اإلسرائيلية المعركفةن كلما استقر بهم في أحضاف الممولين لهذه الحملة فوًجئٍ 

خاتم الرسل كاألنبياءن فوجئنا بأنهم يتحدثوف عن كحي جديد  rجديدة على أعقاب نبوة محمد 
مخالف للوحي الذم كانوا يقركنو كيىٍدرسونو كييدىرٍّسونون رأيناىم يتحدثوف عن كحي جديد يتعلع 

كـو كما إلى ذلكن كتأملنا بنظاـ الحكم كالشركط التي ينبغي أف تتوفر في الحكم كالحاكم كالمح
فوجدنا أنهم ينفاللوف بهذا الذم يتمسكوف بو عن األئمة الذين سلفوا كشهدت لهم األجياؿ  
كلهان ينفاللوف بل يعرضوف عن اإلماـ الشافعين عن اإلماـ مالكن عن اإلماـ أبي حنيفةن عن 

تعلع بنظاـ الحكم كذيولو اإلماـ أحمدن كنظرنا فوجدنا أنهم يدلوف بأحكاـ جديدة ال عهد لها بها ت
إلى  خره كقد أعرضوا عما قالو األئمةن أعرضوا عما يقولو اإلماـ النوكم في مجموعون أعرضوا 
عما يقولو اإلماـ الماكردم في كتابو األحكاـ السلطانيةن كىو الذين كانوا يدرسوف ىذه الكتبن 

شياءن ما الذم حاللن ما الذم كىم الذين كانوا يعيدكف كيذكركف كيبينوف كيدافعوف عن ىذه األ
جرل يا عباد اهلل؟ إنني أكجز الكبلـ في جملة كاحدة أقولها لكم ككلٌّ منكم يعلم تفاليل ىذه 
الجملةهلل أال بئس الدين الذم يكوف خادمان ذليبلن للسياسة األمريكية الالهيونية الرعناءن أال نعم 

 ذم يبني كال يهدـ كالذم يجمع كال يفرؽ.السياسة التي تكوف خادمان أمينان لدين اهلل الحقيقي ال
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) ُْ ِٙ ِ٘ ا َٛ َْ أَْ ٠ُْطفُِئْٚا َُٔٛه هللّاِ ثِؤَْف  )٠ُِو٠ُلٚ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ا أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كم

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

دين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو ال
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لو أف اإلسبلـ كاف نسيج فكر أك فلسفة إنسانية لتحوؿ منذ زمن بعيد إلى أحدكثة تػيٍركىل كلتحوؿ 
ي إلى نبأ تاريخي طواه التاريخ كنسيو المؤرخوفن ذلك ألف شمس البعثة النبوية ما كادت تبزغ ف

الجزيرة العربية حتى بدأت سلسلة العداكات كالمؤامرات كالتربالات كأنواع الكيد لهذه الرسالة 
السماكية التي ىي جذع الرساالت السماكية كلهان ما إف بزغت شمس النبوة في الجزيرة العربية 

بالكيد حتى تأل بى ثبلث امبراطوريات كانت إليها قيادة العالم  نذاؾ توجهت إلى ىذه الرسالة 
كالمؤامرة كلكن ما ىي إال سنوات حتى امتدت السحب الداكنة على تلك الحضارات كلها 
كطويت بعد انتثار كانتشار كغزت شمس الحضارة اإلسبلمية بقاع العالم ك فاؽ الدنيا كلها. 

جاءت الحمبلت الالليبية تترلن كلكن ما ىي العاقبة التي ينبغي أف تلفت أنظارنا إليها بعد عقود 
من الزمن رجع أكلئك الذين أقبلوا إلى ىذه األرض المباركة محاربين كغزاةن رجع كثيره منهم يحمل 

 شعلة اإلسبلـ كيعرؼ الفرنجة في ببلد المغرب باإلسبلـ كيدعوىم إلى معرفة كاإلقباؿ إليو.

ة كأقبل المغوؿ من الشرؽ يحدكىم حقد نيارني عجيب قاصدين إلى أف يخنقوا الحضارة اإلسبلمي
اإلنسانية في مهدىا من حاضرة الخبلفة اإلسبلمية كأف يغرقوىا في مياه دجلة الغامرةن فماذا كانت 

النتيجة يا عباد اهلل؟ ال اإلسبلـ كال الحضارة اإلسبلمية اختنع أمٌّ منهما كال دجلة أغرقت أمٌّ 
لكوكب األرضي منهمان كعاد اإلسبلـ يعلو كيعلن عن ذاتو فوؽ أرفع كأعلى ذركة من ذرل ىذا ا

الذم نعيش فيو. كاستمرت العداكات تترل متجهة إلى دين اهلل عز كجل دكف أف يكوف رجع تلك 
العداكات إال على أصحابهان كاىتاجت زكابع كلكن النقع الذم حملتو تلك الزكابع لم يرجع إال 

 إلى رؤكس أكلئك المتربالين باإلسبلـ.
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ة التي تطاكؿ بعض الناس بها على دين اهلل سبحانو كباألمس لم تنسوا بعد قالة الالور الكرتوني
كال أقوؿ أساؤكا كما يقولوفن ليس في الدنيا من يملك أف يسيء إلى رسوؿ اهلل أك إلى  -كتعالى 

كاستقبلت أكركبا كيدىم بالترحيبن كنيًشرىٍت ىذه الالور ىنا  -اإلسبلـ لكنهم تطاكلوا بذلك 
بة لئلسبلـ ذاتو؟ اتجو كثيره من الغافلين عن اإلسبلـ في كىناؾن كلكن فماذا كانت العاقبة بالنس

الدانمارؾ إلى اإلسبلـ يدرسونو ثم إنهم استأنسوا بو ثم إنو اعتنقوهن كفي مؤتمر حضرتو عيًقدى في 
بلدة من ببلدنا العربية كاإلسبلمية ديًعيى إليو جىٍمعه من مثقفي كعلماء الدانمارؾن نظرت كإذا فيهم 

إلى اإلسبلـ إال ىذا الكيد الذم فػيٍوًجئيوا بون قامت بينهم أستاذة في جامعة  مسلموف لم يجرىم
من جامعات الدانمارؾ كانت حاملةن قالتهلل لم أتشرؼ بعد باإلسبلـ كلكني على يقين بأف ىذا 

 الطفل الذم أحملو في أحشائي سيولد مسلمان.

أحقاد الالهيونية العالمية كمع كاليـو أصرت أمريكا إال أف تعلن عن حقدىا متجاكبة في ذلك مع 
أحقاد إسرائيل كلم يجدكا أف ينفثوا رجيع حقدىم إال في ذلك الفيلم الذم سمعتم عنون فما الذم 
جرل؟ لقد قاؤكا رجيع حقدىم في أحداث ذلك الفيلم كلكن فماذا كانت عاقبة ذلك الرجيع؟ لقد 

خرجوهن ىذا ىو الذم حالل عاد تتضمخ بذلك الرجيع كجوه أكلئك الذين أنجزكه كمثلوه كأ
 كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل

اًفري   [.ِّكفى( ]التوبةهلل )ييرًيديكفى أىف ييٍطًفؤيكٍا نيورى الٌلًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى الٌلوي ًإال  أىف ييًتم  نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

ال أقوؿ من  -من العقبلء فهل اإلسبلـ يا عباد اهلل نسيج فكر صاغتو عقوؿه بشرية؟ من ذا الذم 
يتالور أف ىذا الدين أك ىذه الرسالة التي اخترقت مؤامرات المتآمرين ككيد  -المسلمين 

الكائدين كعدكاف المعتدينن اخترقتهم جميعان إلى يومنا ىذا كىي في أكج االنتالارن كىي الشمس 
أف يكوف اإلسبلـ الذم جذع  المتؤللئة التي تنشر كتنثر ألقها كنورىا في  فاؽ الدنيا أجمعن أيمكن

الرساالت السماكية كلها ىل يمكن أف يكوف اإلسبلـ نسيج فكر إنساني؟  -أقوؿ ىو جذع  -
ىذا أكؿ ما ينبغي أف نعلمو لنزداد يقينان بأف قر ننا إنما ىو كبلـ اهلل كبأف إسبلمنا الذم يحتضن 

من سماء رحمتو كشرفنا اهلل سبحانو  الرساالت السماكية كلها إنما ىو شرعة اهلل التي تنزلت علينا
كتعالى بو دينان إلى أف ييٍحشىرى الناس كيقفوا بين يديو. أقوؿ لكم يا عباد اهلل فلن يضيره كيد 
 الكائدين ق ن كليس اإلسبلـ في ىذا الذم فعلو ىؤالء الحاقدكف إال كما قاؿ ذلك الشاعرهلل

 و الوعركناط  صخرة يومان ليوىيها      فلم يضرىا كأكىى قرن
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أف الذين أخرجوا ىذا الفيلم إنما عبركا بو عن  -أك ينبغي أف تبلحظوا  -إنكم لتبلحظوف 
أحقادىم كلكن ىا ىو ذا رجيع األحقاد قاؤكه داخل ىذا الفيلمن كىا أنتم تركف كيف أف ىذا 

لة التي الرجيع عاد خضابان خيضٍّبى كجو ىؤالء الذين اشتركوا في إخراج ىذا الفيلم كتمثيلو كالدك 
احتضنتو كصفقت لو كباركتون كلكن األمر الذم يحز في النفس ىو أننا نلتفت يمينان كشماالنن ال 
أقوؿ نبحث عن اإلسبلـ فاإلسبلـ موجود ال تيٍكسىفي شمسو كال يمكن ألم أثر من سحابة أف 
هم تسرم على كجهو كلكني أبحث عن المسلمين الذين شرفهم اهلل عز كجل بهذا اإلسبلـ كحمل

 رسالتو أين ىم بل أين يقفوف من تحمل رسالة اإلسبلـن قاؿ لهم اهللهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 كليت أنهم سكتوا كلكنهم صرخوا قائلينهلل بل نفسد ما بيننا كبين إخواننا المسلمين كال نالل .

 كتعالىهلل كقاؿ لهم اهلل سبحانو

ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمرافهلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

كقاؿ قائلهمهلل بل إنا عزمنا على أف نتفرؽ كعزمنا على أف نجعل من األسلحة حارسان لهذه الفرقة 
 التي ينبغي أف تدـك كال تنقضي.

كالجسد الواحد إذ اشتكى منو عضو المؤمنوف في توادىم كتحابهم  ) :rكقاؿ لهم رسوؿ اهلل 
 تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(.

قالواهلل أما نحن فلسوؼ نالر على أف يكوف كل عضو من ىذا الجسد حربان على العضو ااخر. يا 
 عجبانن مسلموف كيحاربوف أكامر اهللن كليت أنهم سكتوا.

 كيقوؿ لهم ربنا سبحانو كتعالىهلل

ا ال ًذينى  ًت اٍلبػىٍغضىاء )يىا أىيػُّهى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّم قىٍد بىدى
( ] ؿ عمرافهلل   [.ًُُٖمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري

نمد يد المودة كالوالء ألعداء كيقوؿ قائلهم كما تعلموفهلل بل سوؼ ندير ظهرنا إلى ىذه الوصية ك 
ن الن بل أصركا إصرارىم على أف يكونوا سدنة  اهلل عز كجل كأعدائنان كليت أنها مودة نًدٍّ لًًندٍّ

 يخدموف طغياف الطغاةن كأنتم تعلموف ذلك
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 يقوؿ لهم اهللهلل 

ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء  [.ُتػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتحنةهلل  )يىا أىيػُّهى

 كيقوؿ قائلهمهلل ليس لنا مالطفى نالطفيو للود إال ىؤالء الذين يحذرنا اهلل من مواالتهم.

أال تركف إلى ذلك؟ أال تركف إلى كاقع المسلمين يا عباد اهلل كيف يولي البعض منهم ظهره للبعض 
مة لسادتهم الذين يطوفوف حولهم كال طواؼ المؤمن بكعبة من إخوانهم ثم يقبلوف بالمودة كالخد

اهلل سبحانو كتعالى. نعم ىذه ىي الماليبة. قالوا ككرركا القوؿهلل ما لؤلفراد كاألمشاج من الغربيين ال 
الحكومات ضاعفوا من كيدىم لئلسبلـ كسخريتهم بو على مستول المقالة التي تنشر كعلى 

ا أكؿ ك خر نموذج كعلى مستول الكاريكاتير التي ال تخلو مستول الفنوف السينمائية كليس ىذ
منو الالحافة األكركبية كاألمريكية لماذا؟ قلت لهم كلماذا ال تتوقعوف ذلك؟ كىل األمر خاص 

بأكلئك الناس؟ ىل تأملتم فوجدتم أف سخرية المسلمين بلسبلمهم أقل خطورة من سخرية أكلئك؟ 
وؿ لكهلل )من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا عندما أقوؿ ألحدىم إف رسوؿ اهلل  يق

كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني( فيجيبنيهلل ىذا الكبلـ ال يالل  في ىذا 
الوقت. لماذا تتعجب من أف يتربه أكلئك الناس بلسبلمنا كيتهجم عليو عن طريع المقالة 

؟ إذا  rة بل من ىذا التعالي على رسوؿ اهلل كالكاريكاتير كنحو ذلك كال تتعجب من ىذه السخري
 -أك كفاران  -يقوؿ لنا في كصيتو الغالية قبيل كفاتوهلل )ال ترجعوا بعدم ضيبلالن  rكاف المالطفى 

يضرب بعضكم رقاب بعض( كينظر أحدنا إلى ىذا الكبلـ ثم يقلي بو كراءه ظهريان لينفذ المزاج 
نفذ ما قد أخذ عليو األجر السخي ككضعو في الذم في رأسون كليت أنو مزاج شخالين الن لي

جيبون أعطني األجر ثم مرني بعبادة الشيطاف أفعل ما تريد. كما أيسر أف يضع ىذه العبادة 
للشيطاف في قالب اإلسبلـن كما أيسر أف يضعو في أسلوب كفي طريقة إسبلمية تدين للمزاج 

لماذا نعجب من أف يزداد الغرب كتخضع للفكر كماللحة الجيبن أليس كذلك؟ ىذا ىو كاقعنا ف
سخرية بنا كبديننا عندما ينظركف فيجدكف أننا سبقناىم إلى ذلكن ىل من العجيب أف يقتدكا بنان 
ىل من العجيب يا عباد اهللن أليس فيكم من نظر إلى الكاريكاتير الغربي كىو يعبر عن سخريتو 

ن أليس فيكم من قرأ أك ني  ًقلى لو بعض ما كتبتو الالحف الغربية بقادة كثيرو من المسلمين اليـو
سخرية بالمسلمينن كال شك أف السخرية بالمسلمين تجر إلى السخرية باإلسبلـ. على كل حاؿ 
ينبغي أف أقوؿ أيها اإلخوةهلل أما دين اهلل عز كجل فلن ييشىاؾى بشوكةن كأما الزكابع التي ارتفعت 
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فبل كاهلل لن يعود نقع ىذه الزكابع إال إلى بسبب عداكة المعتدين كبغضاء الحاقدين كما إلى ذلك 
 رؤكس أكلئك األعداءن إال إلى رؤكس أكلئك الحاقدين على دين اهللن ىذه حقيقة.

ثم إني أقوؿهلل إننا عندما نطلب من ىذه الدكلة التي احتضنت ىذا الفيلم القذر الذم يعبر عن ىذا 
التي احتضنت ىذا الفيلم بلنزاؿ العقاب الحقد كالتي تفوح رائحة رجيعو عندما نطالب ىذه الدكلة 

على الذين أساؤكا ال إلى اإلسبلـ فق  كال إلى المسلمين فق  بل أساؤكا إلى كل من يقدس دين 
اهلل سبحانو كتعالى ذلك ألف اإلسبلـ كما قلت لكم ىو جذع الرساالت السماكية التي تنزلت على 

ي تزعم أنها ديمقراطية كإف جزءان من عباد اهلل في األرضن نعمن يجب على ىذه الدكلة كى
الديمقراطية حراسة مشاعر الناسن حراسة قدسية الدين أف أقوؿهلل فليكن ذلك أسوة بقدسية 

اليهود كإسرائيلن أف أقوؿهلل فلتكن ذلك أسوة بقدسية السامية التي تنظر أمريكا بعشرة عيوف بل 
الوقت ذلك نحذر من ردكد الفعلن بمئات العيوف على كل من يسيء إليها بكلمةن نعمن كلكن في 

عندما نتحدث عن العقاب نلجأ إلى حضارتنا اإلسبلميةن عندما نتحدث عن العقاب نيذىكٍّر 
بحضارتنا اإلسبلمية التي تمزج العقاب العدؿ بل تجعل العدؿ سلطانان يهيمن على العقابن نذكر 

 لهللأنفسنا كنذكر إخواننا كنذكر المسلمين جميعان بقوؿ اهلل عز كج

 [.ٖ)كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل( ]المائدةهلل 

ىكذا نفهم رسالتنا السماكية كىكذا نتعامل معهان أما ردكد الفعل فهي شاردة عن أكامر اهللن ليس 
 بلقة بهذه الجريمة التي كقعتلنا شأف بسفارةن ليس لنا برجل قد ال تكوف لو أية ع

 [.ُْٔ)كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل( ]األنعاـهلل 

كلكنا بمقدار ما نحذر من ردكد الفعل فلننا نأمر كنذكر بضركرة إنزاؿ العقابن ىذا شيءن كذاؾ 
شيء  خر؛ موقعنا من اإلرىاب كمن الظلم الذم يستشرم موقف كاحد ال يعلم ألوانان متعددة 

المكاف كحسب الزمافن نحن نتربه باإلرىاب كنحذر منو عندما يمارس عملو ىنا كنحذر  حسب
من اإلرىاب كنحاربو عندما يمارس عملو في أمريكا أك في أم بقعة أخرلن ال نعلمن ديننا لم يربنا 
على أف نكيل الحع بمكيالينن ديننا لم يربنا على الدجلن ديننا لم يربنا على النفاؽن ىذه ىي 

حقيقة التي تدعونا لبلعتزاز بلسبلمنا كبديننا كهلل عز كجل عاقبة األمورن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر ال
 اهلل.
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 ال صٛهح ػٍٝ اٌؾ١بح ٚاٌؼّواْ اإلٍالَ فطبة ٌٍؼمٛي ٚاٌمٍٛة

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجه

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

منذ ثبلثة عقود من الزمن بدأت تركج في أكساطنا اإلسبلمية كلمة الثورة اإلسبلمية على ألسنة كثير 
الجهاد في سبيل اهلل  -أصبحت ىذه الكلمة تزاحم الكلمة القر نية مما ييدعىوف باإلسبلميينن بل 

كلكأف المراد أف تحل ىذه الكلمة الحديثة محل الكلمة القر نية أك أف تكوف  -سبحانو كتعالى 
تفسيران للكلمة القر نية. كمن المعلـو فيما تقرره أعراؼ السياسة الحديثة أف كلمة الثورة تعني جىر  

لى نظاـ معين قسران كعنوة كقفزان فوؽ الوسائل كاألسباب المتدرجة المعركفة أم مجتمع ما إ
كالفطرية التي أقاـ اهلل عز كجل عالمنا اإلسبلمي عليها. تلك ىي حقيقة الثورة فيما يعرفو علماء 
السياسة الحديثة بل فيما يعرفو الناس جميعان. كمما الشك فيو أف ىذا النهج في جر المجتمعات 

ظم أك في جر النظم إلى المجتمعات قسران كعنوةن قفزان فوؽ األسباب كالوسائل التدريجية إلى الن
من شأنها أف تجر إلى المواجهة ثم العراؾ ثم العنف ثم إلى االحتكاكات الدموية. كمن ىنا كانت 

أنهر  الثورات ذات ذيوؿ من القتاؿ الدائر بين الفئات المختلفةن بل كانت الثورات أسبابان النفجار
من الدماء ما تكاد تجفن ىذه ىي الحقيقة. كلعل نموذجين من الثورات الدموية المرعبة تجسد 
ىذه الحقيقة التي يعرفها المثقفوف جميعانن أكالىما الثورة البريطانية التي قامت في أكائل القرف 

من عشر. كنظران إلى الثالث عشر الميبلدمن ثانيهما الثورة الفرنسية التي قامت في أكاخر القرف الثا
عىتيوف باإلسبلميينن كنظران  -كلمة الثورة اإلسبلمية   -أف ىذه الكلمة  يرفع اليـو لواءىا إخوةه لنا يػينػٍ

إذان  -الجهاد في سبيل اهلل  -إلى أنهم يحاكلوف أف ييًحلُّوا ىذه الكلمة محل الكلمة القر نية 
 ن مضمونها الذم ذكرتو لكم؟ينبغي أف نتساءؿ ما موقف اإلسبلـ من ىذه الكلمة كم
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إف اإلسبلـ يا عباد اهلل تنزؿ على ألسنة الرسل كاألنبياء جميعان خطابان للعقوؿ كعودان إلى تحكيم 
موازين العلمن ثم خطابان للقلوب كاستثارة للعواطف كالوجداف أف تخضع للقرار الذم اتخذه العقل 

كمان محاكرانن كاإلوسبلـ لم يأت ليجر مجتمعان كالذم أقره العلمن فاإلسبلـ إنما يخاطب العقوؿ محا 
قسران كعنوة إلى نظاـ أك ليلالع نظامان ما قسران كعنوة بمجتمعن تلك ىي الحقيقة التي ينبغي أف 

نعلمها جميعان. ىذه الحقيقة تتمثل في كتاب اهلل كتستبين في حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
ال مجاؿ الستيعابها كاستعراضها جميعانن لكن حسبكم من ذلك  كنهجو. أما كتاب اهلل فآيات كثيرة

 قوؿ اهلل عز كجلهلل

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر فىًلذىا  عىزىٍمتى فػىتػىوىك ٍل عىلىى الٌلًو ًإف  الٌلوى ييًحبُّ اٍلميتػىوىكًٍّلينى( ] ؿ كىاٍستػى

 [.ُٗٓعمرافهلل 

 حسبكم من ذلك ىذه ااية الوجيزة في لفظها العظيمة في معانيهاهلل

ٍلنىاؾى ًإال  رىٍحمىةن لٍٍّلعىالىًمينى( ]األنبياءهلل   [.َُٕ)كىمىا أىٍرسى

يرفع لواء الثورة. أما سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى كشتاف بين من يرفع لواء الرحمة كمن 
 لو كسلم فلعلكم تعلموف جميعان أنو بقي ثبلثة عشر عامان ال يلتفت إال إلى العقوؿ كال يخاطب إال 
النفوسن يحاكمها إلى الحعن يحاكمها إلى موازين العلمن ال يلتفت من كراء ذلك ال إلى قتاؿ كال 

كأنتم تعلموف ذلك. أما المشركوف فهم الذين كانوا يهرعوف إلى الثورةن ىم  ييهرع إلى حمل سبلحن
الذين كانوا يمتشقوف أسلحة الثورة على ىذا النهج اإلنساني الوديع الذم بيًعثى بو رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو كسلمن كلما ىاجر كاستقر بو المقاـ في المدينة المنورة كشاء اهلل عز كجل أف يملٍّكى 
كشاء اهلل عز كجل أف تقـو الدكلة بأركانها الثبلثة كأف تولد األمة  -أم كطنان  -لمين أرضان المس

اإلسبلمية في ظل الدكلة اإلوسبلمية ىيرًعى الشرؾ متمثبلن في المشركينن ىيرًعى كثيره من األمم الذين  
جديدن من ىذا كانوا يقودكف الحضارات الجانحة حوؿ الجزيرة العربية خائفين من ىذا األمر ال

الميبلد الجديد للدين الذم أرساه اهلل عز كجل في الجزيرة العربية كانتشر شعاعو إلى أطراؼ 
الدنيان فاتجهوا إلى رسوؿ اهلل كإلى األمة اإلسبلمية بل إلى الدكلة اإلسبلمية بالقتاؿ بل بالثورةن 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم راحوا يتجهوف إلى ىذه الدكلة الفتية بالثورة من كل الجهات كرسوؿ 
يدفعهم دفعانن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يدفع عن المسلمين كىن الثورة التي مىل كى اهلل 
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سبحانو كتعالى عباده المسلمين بالجهاد الذم شرعو اهلل عز كجلن فمن ىم الثائركف كمن ىم 
؟ قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الذين رفعوا لواء اإلنسانية كالرحمة كالشفقة بعباد اهلل عز كجل

كسلم إف في القبائل الكثيرة المنتشرة ما بين مكة كالمدينة أناسان تائهين جدير بهم أف ينقادكا إلى 
الحع لو أرسلت إليهم بعضان من أصحابك يدعونهم إلى اهلل. أرسل إليهم ستة من عيوف أصحابو 

اتجهوا إلى حيث قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل ليس معهم من السبلح إال اللساف الداعي إلى اهلل ك 
عليو كسلم عن أكلئك التائهينن تاليد المشركوف ىؤالء الستة كاحدان إثر  خرن قيًتلوا عن بكرة 

أبيهمن كلم يكن مع ىؤالء الالحابة أم سبلح يمتشقونو في كجوىهمن فمن ىو الطرؼ الثائر كمن 
 ىو الطرؼ اإلنساني المحاكر؟ كلكم يعلم الجواب.

قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إف في  -في العاـ الرابع من الهجرة  -في العاـ الذم يليو 
نجد قبائل سمعت باإلسبلـ كإنها لخليقة بأف تنقاد لو لو أنك أرسلت من يعرفهم باإلسبلـن أرسل 

الذم إليهم بدالن من الستة سبعين كاحدان من عيوف أصحابو ليس معهم من السبلح إال الحوار 
ابتعثهم اهلل عز كجل بون ليس لهم سبلح يمتشقونو إال اللساف الذم يحاكركنهم بون كاتجهوا إلى 
نجد كأطبع عليهم اإليذاء من كل جانب بل أطبقت عليهم ثورة التي حدثتكم عنهان قيًتليوا عن 

حدث. إذان من بكرة أبيهم إال كاحدان شاء اهلل أف يبقى لعلو لكي يعود إلى رسوؿ اهلل فيخبره بما 
 ىو الطرؼ الثائر كمن ىو الطرؼ المحاكرن كلكم يعلم الجواب.

يـو الفت  اتجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى مكة كدخلها من أعلى قمم النالر كلو كاف 
للثورة سبيل إلى أف يدخل ركعو لكاف ىو أكلى الناس بأف يعلن الثورة كأف يمتشع سبلحها كلكن 

نقيض من ذلك. سمع سعد بن عبادة قيل لو إنو يقوؿ اليـو يـو الملحمةن اليـو األمر كاف على ال
تيٍستىحىلُّ الكعبةن غضب المالطفىن أرسل إليو من يالح  لو القوؿ كقاؿهلل بل اليـو يـو المرحمةن 

 اليـو تيٍكسىى الكعبة.

كثير من الناس   أيها اإلخوةهلل ىذا ىو موقف اإلسبلـ من الثورة التي حدثتكم عن معناىا كالتي يرفع
لواءىا في ىذا العالر اتباعان لثورتين يتحدث التاريخ عنهما ذكرت لكم بل أشرت لكم إليهمان إذان 

 –فأم تيو كقع فيو ىؤالء اإلسبلميوف عندما حاكلوا أك يحاكلوف أف يستبدلوا بالكلمة القر نية 
 كلمة الثورة اإلسبلمية.أف يستبدلوا بها   –الجهاد في سبيل اهلل ضمن ضوابطهان ضمن أحكامها 
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عباد اهللهلل ينبغي أف نعلم جميعان أنو ما من ثورة تجبر مجتمعان من المجتمعات على اتباع نظاـ معين 
قسران كعنوة دكف حوارو كدكف محاكمة فكرية كحرية نظر إال كتستولد ىذه الثورة ثورةن مضادةن أخرل 

ينهض على ثورة يستبطن في باطنو ثورة  تطي  بذلك النظاـ كلو كاف ذلك بعد حينن النظاـ الذم
مضادةن كالجدلية بين الثورات جدلية معركفة متبينةن كإذا أردت أف ألفت نظرم كأنظاركم إلى 
مالداؽ ىذا الكبلـ فتعالوا فانظركان يػيرىادي في مالر أف يػيٍفرىض اإلسبلـ فرضان من علو عن طريع 

استولدت ىذه الثورة من داخلها ثورة مناقضة كىا الثورة فانظركا إلى ما  ؿ ىذا السبيلن سرعاف ما 
ىما الثورتاف تتعالجاف فيما بينهمان أما المحاكمة العقلية فبعيدة عن الساحة كالميداف نهائيانن أما 
المخاطبة العقلية التي بيًعثى بها رسوؿ اهلل بل األنبياء جميعان فبعيدة كمطوية. تلك ىي حاؿ تونسن 

اإلسبلـن ىل ريًفعى عن طريع الدعوةن ىل رفع لواء اإلسبلـ عن طريع الدعوة أجلن ريًفعى فيها لواء 
إلى اهلل كما فعل حبيبنا رسوؿ اهلل؟ الن كإنما عن طريع الثورة. تلك ىي الثورة اإلسبلمية التي 
فيًرضىٍت فرضان ىناؾن إنها تستولد من رحمها اليـو ثورة مناقضةن تلك ىي سنة اهللن ىكذا يقرر 

كذا نطع التاريخ. أقوؿ ىذا الكبلـ كاهلل يعلم كيشهد أنني أقولو من منطلع الحبن من العلم كى
ةه( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [ َُمنطلع الشفقةن من منطلع االندفاع إلى قرار اهلل القائلهلل )ًإن مى

قوؿ لهمهلل عودكا أتجو بكبلمي ىذا إلى ىؤالء اإلخوة اإلسبلميين أك الثائرين في سبيل اإلسبلـن أ
أيها اإلخوة إلى نهج حبيبكم رسوؿ اهللن عودكا إلى النهج األمثل الذم بالركم بو كتاب اهللن أين 

 أنتم من قولوهلل 

( ] ؿ عمرافهلل  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر(  [ن أم لو كنتُٗٓ هيٍم كىاٍستػى ثائران النفضوا من حولك )فىاٍعفي عىنػٍ

 [.ُٗٓ] ؿ عمرافهلل 

أيها اإلخوة كلٌّ منا يخطئ كلكن العاقل يتبالر موطئ قدميو كيستبين الخطأ الذم كقع فيو فيعود 
وؿ اهللن كلنرجع إلى سيرة عنون كالعود أحمدن عودكا أيها اإلخوةن عودكا كلنرجع إلى ىدم رس

كلقد   -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن أكاف أكلئك الذين أرسلهم رسوؿ اهلل إلى نجد 
أفكانوا ثائرينن أفراحوا كىم يمتشقوف أسلحة الثورةن أفكانوا  -كانوا سبعين من عيوف أصحابو 

سبلح كاحد أال كىو سبلح  يتهددكف أىل نجد بالقتل كالسحع كالمحع؟ النلم يكن معهم إال
اللساف المحاكرن أال كىو سبلح الحبن أما الثورة فقد كانت إلى الجانب ااخرن كانت إلى 
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جانب أكلئك المشركين العتاة الطغاة. أال عودكا أيها اإلخوةن عودكا قبل أف تنتهي الفرصة كقبل 
نشك في الظاىر الذم يدؿ أف تاللوا إلى الجدار المغلع فتضربوا رؤكسكم بو من غير طائل. ال 

على أنكم إنما تحبوف اإلسبلـ كتغاركف على دين اهلل عز كجل كلكن ما أكثر الحب الالحي  
الذم يفقد النهج الالحي ن ال يجوز أف نكتفي بالحبن البد من أف يكوف الحب محكومان 

كومان بسيرة بالعقبلنيةن محكومان بالعلمن البد أف يكوف الحب إف كجد محكومان بكتاب اهللن مح
حبيب اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ألستم أتباعون ألستم أتباع المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن أال 
تشعركف بنبضات الحب بين جوانحكم لرسولكم محمد صلى اهلل عليو كسلم فكيف تعرضوف عن 

قـو إال ىديو يا ناسن كيف ترفعوف لواء الثورة باسم اإلسبلـ كأنتم تعلموف أنو ما من ثورة ت
كتستبطن ىذه في رحمها ثورة مضادةن علم ذلك من علم كجهلو من جهل. أما مخاطبة العقوؿن 
أما غرس اإلسبلـ في النفوسن أما تهييج محبة اهلل عز كجل في الضمائر فذلك ىو الذم يبقى 
جل كذلك ىو الشعاع الذم يمتد. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لي كلكم كلسائر اإلخوة في اهلل عز ك 
بل في اإلنسانية أيضان جمعان كسيران على الالراط اإلنساني السليمن أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف 
يأخذنا من أنفسنا الضالة إليون أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يمتعنا باإلخبلص لوجهون أسأؿ اهلل 

سينا المكوفن أقوؿ سبحانو كتعالى أف يرينا أف ىذا الكوف كلو يتحرؾ في قبضة اهلل. ما الكوف إف ن
 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٌٛ ػوفٛا ٍٕخ هللا ٌّب اهربثٛا فٟ ؽىّخ هللا

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ال ريب أف ىذه الفتنة التي تعاني منها أرضنا كبلدتنا المباركة ىذه من الخطورة بمكافن على أنها 
ستمر بلذف اهلل جل جبللو كلن تتلبث بقطع النظر عن الميقات كالزمافن كلكن ما ىو أخطر من 

ىذه الفتنة ذاتها النتائج كالذيوؿ التي تكاثرت من كرائها كبسببهان ىذه النتائج المتمثلة في شكوؾ 
كريب بدأت تغزك قناعات كيقين كثيرو من المؤمنين باهلل سبحانو كتعالى مما جعلهم يرتابوف في 

 كقضائو. عدالة اهلل كحكمتو كرحمتون بل مما جعل بعضان منهم يتبرموف على حكم اهلل عز كجل 

الفتنة خطيرة كلكن ما ىو أخطر منها ىذا الريب الذم يسرم من كرائها إلى قلوب كعقوؿ كثيرو 
من اإلخوة الذين نحسبهم مؤمنين باهلل سبحانو كتعالى. كإنني ألجـز بأف ىؤالء اإلخوة لو تدبركا 

نو لما استطاعت سنن اهلل عز كجل كقوانينو التي أعلن عنها ببيانات قاطعة كاضحة في محكم تبيا
ىذه الفتنة أف تسرم بشيء من الريب إلى قلوبهم ق ن كلكن اإلعراض عن كتاب اهللن بل 

اإلعراض عن معرفة سنن اهلل عز كجل كقوانينو ىي التي تفت  باب الشكوؾ كالريب تسرم إلى 
 عقوؿ ىؤالء اإلخوة كقلوبهمن ألم يقل اهلل عز كجل في محكم تبيانوهلل

ًثيرو( ]الشورلهلل)كىمىا أىصىابىكيم  ا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى  [.َّمٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى

 أكلم يقل البياف اإللهي خطابان لناهلل

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍم أىن ى ىى هى كيلٍّ  الٌلوى عىلىى  )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكيم مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتيم مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًديره( ] ؿ عمرافهلل 

 أما قرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل
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 [.ُِّ)ل ٍيسى بًأىمىانًيٍّكيٍم كىال أىمىاًنيٍّ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىن يػىٍعمىٍل سيوءان ييٍجزى بًًو( ]النساءهلل

لتي تسجل تلك ىي سنة ربانية مرتبطة بهذه الفتنة التي تمر بنان كإنها لنموذج من النماذج ا
كتجسد بطريقة جلية كاضحة ىذه السنة الربانية التي يأخذ اهلل عز كجل بها عباده في كل زماف 

كمكافن كلكن في الناس أك في ىؤالء اإلخوة من قد يسأؿهلل فلذا كاف ىذا الببلء من شأنو أف ينزؿ 
البر ءن ما ذنب  على الذين أخطأكا كالذين ارتكبوا ااثاـ التي تستدعي مثل ىذا الببلء فما ذنب

الذين لم ينحرفوا ق  إلى مهاكم الرذيلة أك مهاكم المعاصي؟ كالجواب أف ىذا االستشكاؿ دليل 
ثاف على أف ىؤالء اإلخوة ال يلتفتوف إلى قوانين اهلل في عباده كال إلى سننو التي يأخذىم بها 

انن ألم يقل اهلل سبحانو دائمانن كلو أنهم تدبركا كتاب اهلل لعلموا الجواب عن ىذا السؤاؿ أيض
 كتعالىهلل

نىةن ال  تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآص ةن( ]األنفاؿهلل   [.ِٓ)كىاتػ قيوٍا ًفتػٍ

أكلم يسمعوا كبلـ رسوؿ اهلل في الحديث الالحي هلل )كالذم نفسي بيده لتأمرف بالمعركؼ كلتنهن 
 عنده ثم لتدعنو فبل يستجاب لكم(. عن المنكر أك ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عذابان من

أكلم يقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كتعالى في حع بني إسرائيلن أكلئك الذين أعلن البياف اإللهي عن لعن 
 اهلل لهم إذ قاؿهلل

انيوٍا )ليًعنى ال ًذينى كىفىريكٍا ًمن بىًني ًإٍسرىائًيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيكدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍريىمى ذىًلكى ًبمىا  عىالىوا ك كى
انيوٍا الى يػىتػىنىاىىٍوفى عىن مُّنكىرو فػىعىليوهي ٖٕيػىٍعتىديكفى( ]المائدةهلل  [ن إلى أف قاؿ موضحان سبب ذلك  )كى

انيوٍا يػىٍفعىليوفى( ]المائدةهلل   [.ٕٗلىًبٍئسى مىا كى

ي عن انتشرت المعاصي ضمن أناس محدكدين نعم كلكن ىل كيًجدى األمر بالمعركؼ؟ ىل كيًجدى النه
المنكر؟ كلعلكم تذكركف يـو قلت كحذرت منبهان إلى كثيرو من المعاصي التي أكغلىٍت كسىرىٍت في 
مجتمعنا اإلسبلمي المبارؾ دكف كجود من ينبو كينهىن كقلتهلل إف ىذا لنذير شر مقبل إلينان أال 

هلل عز كجل تذكركف ذلك؟ ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمها يا عباد اهللن ىي سنة ماضية في عباد ا
منذ عالر النبوةن ىذه السنة نػيفٍّذىٍت حتى في حع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن أكال 

تذكركف أف ثلة يسيرة من الالحابة أخطأكا فعالوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو أحدن أمرىم 
سبب معالية ثلة فعالوه فكانت عاقبة ذلك أف أرسل اهلل سبحانو كتعالى إلى الجيش كلو ببلءن ب
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يسيرة من الجيش من أصحاب رسوؿ اهللن حتى إف رشاش ىذه الماليبة أصابت رسوؿ اهللن  
 كيًسرىٍت رباعيتو من أسنانون شيج  كجهون كقع في كمينن تلك ىي ظاىرة ىذه السنة الربانية. 

العدد  أال تذكركف يـو حنين كىو اليـو الذم كاف جيش المسلمين قد كصل إلى الرقم القياسي في
الذم لم يكن قد كصل إليو من قبل ق ن كاف جيش المسلمين اثني عشر ألفانن قاؿ أحدىم كقد 
سرت نشوة ىذه الكثرة في رأسوهلل لن نػيٍغلىبى اليـو من قلةن تذكر الكثرة كلم يتذكر نالر اهللن فماذا  

يجة أف كانت عاقبة ىذه الكلمة التي سرت في أفراد الجيش كما تسرم الجرثومةن كانت النت
استلب اهلل عز كجل من أفراد ىذا الجيش جميعان رباطة الجأش كالجرأة التي كانوا يعرفونها من 
أنفسهمن كسرعاف ما دخلهم الرعب كانتشركا ىاربين ذات اليمين كذات اليسار إلى أف سمعوا 

ي ال كذبن أنا دعاء رسوؿ اهلل يقوؿ لهمهلل )إلي  يا أصحاب البيعةن إلي  يا أصحاب الشجرةن أنا النب
ابن عبد المطلب( غفر اهلل سبحانو كتعالى لهم كأعاد لهم النالر كالتأييد. سنة ماضية في عباد اهلل 
سبحانو كتعالىن نعم المعاصي إنما كقعت في دائرة صغيرة كال أريد أف أشير إلى ىذه الدائرة كلكن 

وف عن المنكر باللساف العذبن ماذا كاف موقف ااخرين؟ كاليـو أين ىم اامركف بالمعركؼ كالناى
بمشاعر الحبن أين ىم أصحاب ىذه األلسن؟ خرجوا كابتعدكا بدالن من أف يقفوا ليأمركا 

بالمعركؼ كينهوا عن المنكرن أال تركفن عندما يجد موالنا كخالقنا الذم يعلم السر كأخفى يجد 
من أف يستنزلوا النالر من عباده الشاردين عن ىديون الشاردين عن صراطو مؤمنوف كلكنهم بدالن 

علياء الربوبية يستنزلونو من أيدم أعداء اهللن كأم األعداءن أكلئك الذين غضب اهلل عز كجل 
عليهمن بياف اهلل عز كجل يوض  بطريقة عجيبة كغريبة ككأنها  يات نزلت في ىذا العالر بل تعليقان 

 على ىذه الفتنةهلل

هيٍم كىيىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب )أىلىٍم تػىرى ًإلىى ال ًذينى تػىوىل ٍوا  قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم م ا ىيم مٍّنكيٍم كىالى ًمنػٍ
 [.ُْكىىيٍم يػىٍعلىميوفى( ]المجادلةهلل 

 )أىلىٍم تػىرى ًإلىى ال ًذينى تػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم( من ىم القـو الذين )غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم(؟ كلما
رأيتم كصفان لمنحرفين يعلن البياف اإللهي أنو )غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم( فلتعلموا أف المراد بهم اليهودن 
أكلئك الذين أعلن اهلل عز كجل لعنهمن يلفت ربنا النظر في ىذا العالر إلى أناس من أبناء جلدتنا 

ز كجلن أين أصب  كالؤىم قرارىم العقلي هلل ع -بحسب الظاىر  -ممن بايعوا اهللن ممن أسلموا 
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اليـو علنان ال سران؟ الجواب عن بياف اهللهلل )أىلىٍم تػىرى ًإلىى ال ًذينى تػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم م ا ىيم 
هيٍم كىيىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب كىىيٍم يػىٍعلىميوفى(.  مٍّنكيٍم كىالى ًمنػٍ

يب إلى قلبون عاد يجادؿ كيسأؿهلل فها ىم أكالء التائهوف ربما عاد ىذا الذم تسرم الشكوؾ كالر 
الكافركف الجاحدكف في مجتمعاتهم الغربية يتقلبوف في حمأة الرذيلة كالكفر دكف أف ياليبهم مثل 

ىذا الببلء الذم أصابنا؟ كالجوابهلل مرة أخرل أقوؿ أيها اإلخوة عودكا إلى كتاب اهلل فتبينوا 
تبينوا سننون نحن المسلمين بيننا كبين ربنا عقدن عهد عاىدناه عندما قوانينو التي يأخذ عباده بهان 

 منا بو كبايعناه عندما  منا بو ثم إنا أخلفنا العقدن أكلئك الذين تتحدث عنهم في الغرب ىل يوجد 
بينهم كبين اهلل عقد إسبلـ كإيماف؟ ال يوجدن كمن ثم فلف مسؤكليتنا أننا خالفنا ما عاىدنا اهلل عز 

 ليون كيقوؿ ربناهللكجل ع

 [.َْ)كىأىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم( ]البقرةهلل 

أجلن ىكذا يأمرنا اهلل سبحانو كتعالىن اهلل سبحانو كتعالى ييذىكٍّرينا دائمان بأف نكوف عند العقد الذم 
 أخذناه على أنفسنا

ا ال ًذينى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيوًد( ]المائدة  [.ُهلل )يىا أىيػُّهى

كأجلُّ العقود تلك التي بيننا كبين اهلل سبحانو كتعالى. أكلئك الذين يعيشوف في الغرب بشطريو 
األمريكي كاألكركبي لم يمدكا أيديهم إلى بيعة مع اهلل كمن ثم فلف اهلل ال يحاسبهم في دار الدنيا 

ضاعفة أـ يقوؿهلل يا أيها على ذلكن ىل يقوؿ اهلل عز كجل يا أيها الناس ال تأكلوا الربا أضعافان م
الذين  منوا؟ كلكم يعلم السببن لن تجد  ية يخاطب اهلل فيها الناس جميعان يأمرىم اهلل فيها 
بحكم من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الفرعية أبدان ألف الكافرين ليس بينهم كبين اهلل عقد كإنما 

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تىٍأكيليوٍا ال  [. يقوؿهللَُّرٍّبىا أىٍضعىافان مُّضىاعىفىةن( ] ؿ عمرافهلل يقوؿهلل )يىا أىيػُّهى

ًل الش ٍيطىافً  ـي رًٍجسه مٍٍّن عىمى ٍيًسري كىاألىنالىابي كىاألىٍزالى ا اٍلخىٍمري كىاٍلمى ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإن مى فىاٍجتىًنبيوهي  )يىا أىيػُّهى
 [.َٗلىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]المائدةهلل 

أجلن ىذا ىو الجواب. أكلئك الناس الذين يعيشوف في الغرب عقابهم المدخر لهم على الكفر ال 
على األعماؿن ال على أحكاـ الشريعةن كقد ادخر اهلل سبحانو كتعالى لهم ذلك العقاب إلى اليـو 

 على كل المستويات ثم إنا نعرض عن العقد -ال تنسوا  -الموعودن أما نحن فقد عاىدنا اهلل 
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نخوف ىذا العقدن بل ماذا أقوؿ  -كال أريد أف أقوؿ نخوف اهلل  -الذم أعلناه كنخوف ىذا العقد 
 لكم؟!

ٍيًسري كىاألىنالىابي كىاألىٍزالى  ا اٍلخىٍمري كىاٍلمى ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإن مى ـي( نبهتني الذاكرة كأنا أتلو ىذه ااية )يىا أىيػُّهى
ا ال ًذينى إلى  خر اايةن ىذه ااية ذكرتني  بسخرية يتجاذبها فيما بينهم كثيركف من الناسن )يىا أىيػُّهى

ًل الش ٍيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي( قاؿ قائ ـي رًٍجسه مٍٍّن عىمى ٍيًسري كىاألىنالىابي كىاألىٍزالى ا اٍلخىٍمري كىاٍلمى لهمهلل إف  مىنيوٍا ًإن مى
ثيرانن بل إف أفواىان تفوىت بهذه معنى اجتنبوه أم ضعوا الخمرة إلى جانبكمن كأنا سمعت ىذا ك

 السخرية من كتاب اهلل عز كجلن ليت أف اهلل عز كجل ال يحاسبنا بجريرتهم ق .

ىذا موجود يا عباد اهللن إذان أعود فأقوؿهلل الفتنة ستمر كلن تتلبثن كىي خطيرة كلكن ما ىو أخطر 
لشك في عدالة اهللن الشك منها ما تتركو من عقابيل كنتائج في قلوب كعقوؿ كثيرو من الناسن ا

 في رحمة اهلل كحكمتو.

أيها اإلخوة فليعود كل كاحد منكم إلى ما استكن في قرارة عقلون إلى ما استكن في يقينو العقلي 
كالقلبي فليتساءؿ عن مدل يقينو بحكمة اهلل كعدالتو بل برحمتو أيضان كليتلمس حقيقة اإليماف 

ثل ىذه الحالة ال أف تنقه. عندما أعود إلى األحاديث التي كجذكة اليقين التي ينبغي أف تزداد بم
كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيها ىذه الفتنة أزداد إيمانان كأزداد يقينان بنبوة رسوؿ اهلل بل 
لكأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بيننا يرل بعين بالره ال بباليرتو كل ىذا الذم يجرمن كمن 

يها بالتسمية النبوية فتنة كال أحب أف أسميها أزمة كال ماليبةن عندما أجد  ثم فأنا أحب أف أسم
كبلـ رسوؿ اهلل عن ىذه الفتنة ككيف يهتف بنا من كراء أسوار القركف أال نضل كأال نتيو كأال نشرد 
عن صراط اهلل عز كجل أزداد إيمانان باهللن كأنظر إلى إخوة لنا كقد شردكا عن االستجابةن عن ىذا 

تاؼ الذم يالك أسماعهم ثم إنهم يعرضوف عنون أجل. ىذا الببلء الماحع الذم جاء من جراء اله
ىذه الفتنة التي ستمر كما قد ذكرت لكمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ في الحديث 

الالحي هلل )الجهاد كاجب عليكم خلف كل أمير بر ان كاف أك فاجران كإف ىو عمل الكبائر(ن كأناس 
اء جلدتنا يزعموف أنهم مسلموف يعرضوف عن كبلـ رسوؿ اهلل ىذا كيجاىدكف ىؤالء األمراء من أبن

 ضد كبلـ رسوؿ اهللن يجاىدكف ضد ىؤالء األمراء بدالن من أف يجاىدكا مع ىؤالء األمراء.

رسوؿ اهلل يقوؿهلل )الجهاد كاجب عليكم خلف كل أمير بػىر ان كاف أك فاجران كإف ىو عمل الكبائر( 
 فعمل الكبائر ال ييكىفٍّر. إذان 
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أين نحن أيها اإلخوة من صلتنا برسوؿ اهللن أين نحن من صلتنا بكتاب اهلل سبحانو كتعالىن عندما 
تيالىف ى القلوب من الشوائب كعندما يكوف إيماننا خاضعان لسلطاف اهلل عز كجل ال خاضعان لتجارةن 

اد تمتلئ كتشبع من كراء الماؿ الذم ندخره كنمزؽ التجارة المالية التي تجعل أفواىنا تػيٍفتى  كال تك
من خبلؿ ذلك ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتعاليمو. عندما نعود مخلالين هلل عز كجل 
نتبع أمره كنضحي بكل شيء في سبيل رضا اهلل كفي سبيل رضا رسوؿ اهلل كل ماليبة تيٍطوىل ككل 

إال ما  -جلدتنا الذين يردحوف تحت ىذه الفتنة  ببلء يبتعدن نعم كلكن متى سيكوف ذلك؟ أبناء
يتخذكف منها تجارة فتنة أك تجارة أزمة كما يقولوفن أال تسمعوفن أال تركف؟ ىا ىم أكالء  -نذر 

على حساب  -أجل  -يتسابقوف في سبيل أف يملؤكا ال الجيوب فق  بل البيوت كالالناديع 
عن الناس الذين تميتهم رعدة البرد في ىذا الشتاءن أال الناس الذين شيرٍّديكا من بيوتهمن الناس الجيا 

تسمعوفن أال تركف؟ ىذا الذم نعاني منو ىو الذم يجر بنا ىذه الفتنةن ككلما تالفت النفوسن 
صيفٍّيىٍت من الشوائب كاألدراف ككلما صدقوا ما عاىدكا اهلل عز كجل عليو فلف كقع ىذه الفتنة 

 عز كجل يرسل بعد ىذه السحابة السوداء نوران يتؤلأل من يخف ثم يخف ثم إنو يزكؿ ثم إف اهلل
 رحمة اهلل سبحانو كتعالى كفضلون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ث١ٓ ِٓ ٠قلع ثبٌقالفخ ِٚٓ ٠ظو ػٍٝ اٌالك١ٕ٠خ

 

 

كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد  
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
لى كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ ع

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ن جرت عند عودتي من البلذقية إلى دمشع في يـو  حادثةه سأفتت  بها حديثي إليكم في ىذا اليـو
سبعينات في القرف المنالـر الماضي. كانت الحافلة التي عدت بها إلى دمشع شاتو من شتاء ال

مليئة بالشباب الذين تطوؼ برؤكسهم مشاعر المرح المجوني تهيمن على نفوسهم أىواء الشبابن 
ككانت الحافلة مليئة بضحكاتهم الالارخة كنكاتهم المتنوعة. ما إف انطلقت الحافلة بنا حتى 

أنحاء السماء كما ىي إال أطبقت كتكاثفت كغطت زرقة السماء أجمعن كما تبلقت الغيـو من شتى 
ىي إال دقائع حتى أخذت األمطار الشديدة تهمي من حولنان ثم إنها لم تكن إال دقائع حتى 
غابت األمطار كتحولت إلى عاصفة ثلجية اشتدت كما تزاؿ تشتد كلم تتراجع. حتى إذا كصلنا 

اشتد كلم يعد يتراءل تحت ظبلـ الليل إال بياض الثلج يعم اافاؽ  إلى النبك كاف ظبلـ الليل قد
جمعاءن كاف قرار سائع الحافلة أف نبيت في ذلك المكاف تلك الليلة كأف يبلـز كل كاحد منا 
مقعده من الحافلة. كفي ضحى اليـو الثاني كانت الدنيا التي من حولنا تحولت إلى كرة كبيرة 

من أرض كال يستبين فيها يمين من يسار كال يتجلى فيها شيء من  بيضاء ال يستبين فيها سماء
معنى الطريع كأثرهن كلكن السائع أصٌر على أف يغامر بنا اعتمادان على ذاكرتو في معرفة الطريع 

تعاريجو كاستقامتو كالتواءاتو. سارت بنا ىذه الحافلة مترنحة تترن  ذات اليمين كذات الشماؿ في 
ارب ثمل يترن  كيكاد أف يسق  أرضانن شعرنا جميعان بأننا بين شق ي الهبلؾن ب ءو شديد ككأنها ش

الذين كانوا كما قلت لكم مثاؿ المرح  -إلى ىؤالء الشباب  -كىذه ىي نقطة العبرة  -كنظرت 
نظرت إليهم كىم كثرة كإذا بهم ما بين مستغفر كمسب  كداعن كنظرت إلى كاحد منهم  -المجوني 
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كلعلو أشدىم مجونانن كقف كس  الحافلة يخاطب من فيها قائبلنهلل أيها األخوة  ككاف أشدىم عبثان 
نحن أكثر من أربعين راكب كإني ألعتقد أف أربعين دعاءن يتجو منا إلى اهلل ال يمكن أف ترٌد كلها 
خائبة. أصدقكم أيها األخوة أني نظرت إلى نفسي فوجدتني تلميذان في مجاؿ التبتل كاالنقياد إلى 

ال أقوؿ تحولوا من مجوف إلى التزاـ بل خلقوا  -أماـ ىؤالء األخوة الذين خلقوا خلقان  خر  اهلل
إف ىي إال دقائع حتى بدأت السحب تتفرؽ كإذا بزرقة السماء تستبين ىنا كىناؾن  -خلقان  خر 

كما ىي إال دقائع حتى تجلت الشمس كأخذت ترسل أشعتها إلينا من ىنا كىناؾن كتفرقت 
 ادت مشاعر األمن كالطمأنينة تسرم إلى قلوبنا جميعان.السحب كع

ىذه الحادثة التي كقعت في تلك الحافلة سٌنة من سنن اهلل في عباده يا أيها الناسن كلكن ىذه 
السنة تتسع ثم تتسع ثم تتسعن قد تقع في حافلة كقد تقع في قرية كقد تقع سنة اهلل ىذه في 

ن ىي سنة من سنن اهلل سبحانو كتعالى الماضيةن المعنى دكلة كما ىي الحاؿ بالنسبة إلينا ال يـو
 كاحد كالحقيقة كاحدة كالفرؽ ال يستبين إال ما بين صغر الدائرة كاتساعها. 

إنكم لتركف يا عباد اهلل أننا نمر في األزمة ذاتها التي مر بها أصحاب تلك الحافلة كإنكم تعلموف 
ؽ اإلنساف نستثيرىا لرعاية الحقوؽ المذبحة المبددة أننا طرقنا أبواب المؤسسات التي ترعى حقو 

المظلومة فلم يلتفت إلينا أحد بل أم من تلك المؤسسات أبدانن شكونا إلى مجلس األمن إلى 
ىيئة األمم إلى الجمعية العمومية كعرضنا الحاؿ كلكن الجميع اتخذكا موقفان يقوؿ إف سوريا 

ف ىذه المؤسسات اإلنسانية الدكلية برعايتهان ليست موجودة في قائمة تلك الدكؿ التي تكل
سوريا ليست كاحدة ممن ينبغي أف ينظر في شأنهان لماذا؟! كل شيء يمكن أف يقاؿ إال الجواب 
عن سؤاؿ لماذان كالتفتنا إلى الجوار المحي  بنا نستثيرىم باسم الجوار اإلنسانين نهتف بهم 

ن كنسائلهم عن ظلم اقترفناهن عن سوء جنيناهن عن باسم األخوة اإلسبلميةن نناديهم باسم المركءة
بادرة ارتكبناىا في حع غيرنا لنتوب كلنؤكبن لكن الجوار أجمع تجاىل النداءات اإلنسانيةن 

كمزؽ األخوة اإلسبلميةن أجل. كالتفتنا إليهم جميعان نسائلهم عن السبب في أنهم فاجؤكنا بشيء 
إلى األمس القريب متفقين على أف علينا أف نحاربهم  مفاجئن يمدكف أيديهم إلى العدك الذم كنا

في خندؽ كاحد لنعيد الوطن إلى أصحابو كلنعيد الحقوؽ إلى مبلكهان ما لكم أيها األخوة تحولتم 
الالادقين  -إلى نقيض كاتخذتم من العدك األرعن صديقان مخلالان؟! كاتخذتم من األخوة 

 ! ما السبب؟! ذكرناىم بقوؿ اهللهللاتخذتموىم أعداء كأم أعداء؟ -المخلالين لكم 
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هيٍم كىيىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب  )أىلىٍم تػىرى ًإلىى ال ًذينى تػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم م ا ىيم مٍّنكيٍم كىالى ًمنػٍ
انيوا ابان شىًديدان ًإنػ هيٍم سىاء مىا كى  يػىٍعمىليوفى( كىىيٍم يػىٍعلىميوفى * أىعىد  الل وي لىهيٍم عىذى

ذكرناىمن فماذا كانت النتيجة كماذا كاف الموقف من ىذه التذكرة؟ لم يكن الموقف إال الهزء 
كالسخريةن أجل مسلموف في الظاىرن أين ذىب اإلسبلـ الذم كاف خفيان  في الباطن؟! ما الذم 

الذم اقتضى أف  استوجب أف يالب  األخوة الذين عقد اهلل عز كجل بيننا كبينهم رباط األخوة؟! ما
تمزؽ ىذه األخوة كأف تلقى دبر ااذاف أك تحت األقداـ؟! ما الذم جعلكم تالطفوف أعداء اهلل 

ما الذم جعلكم  -أكلئك الذين غضب اهلل عليهم كأكد ذلك مرة كمثنى كثبلث  -عز كجل 
 تالطفونهم أصدقاء مناقضين بل محاٌدين قرار اهلل سبحانو كتعالى؟! 

ا يمينان كشماالن كإذا األبواب كلها موصدة كإذا السبل كلها مقطعةن تأملنا فلم أعود فأقوؿ التفتن
نجد أمامنا إال سبيبلن كاحدان ىو السبيل المفت  ن لم نجد أمامنا إال بابان كاحدان ال بديل عنو كال ثاني 

لباب لو أال كىو باب التعرؼ على اهللن تعرؼ إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدةن ىذا ىو ا
المفت  أمامنان ىل من ريب في ذلك؟ طرقنا سائر األبواب كالتفتنا إلى القريب إلى الالديع إلى 
األخ كإذا الجميع مدبركفن كإذا الجميع يناصبوف العداكة كيرسلوف إلينا الببلء الماحع من سهم 

ب التعرؼ على كاحدن من قوس كاحدن باب كاحد بقي مفت حان أمامنا ىو باب اإللتجاء إلى اهللن با
اهلل سبحانو كتعالىن كإنكم لتعلموف أف نداء اهلل عز كجل يهتف بنا كيالك أسماعنان أال تركنو 

 يقوؿهلل

 )اٍدعيوٍا رىب كيٍم تىضىرُّعان كىخيٍفيىةن ًإن وي الى ييًحبُّ اٍلميٍعتىًدينى( ][

 [ِْبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى( ]األنعاـهلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًالٍ 

انيوٍا يػىٍعمىلي  وفى( )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
 [ّْ]األنعاـهلل 

 أال تركنو يقوؿهلل

ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان مٍّن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم الٌلًو )كىضىرىبى الٌلوي مىثىبلن قػىٍريى  ًئن ةن يىٍأتًيهى انىٍت  ًمنىةن مٍُّطمى ةن كى
انيوٍا يىاٍلنػىعيوفى( ]النحلهلل  ا الٌلوي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ ًبمىا كى  [ُُِفىأىذىاقػىهى

 انتظار أف تعود إلى اهلل سبحانو كتعالى. أذاقها اهلل ىذا اللباس في انتظار أف تلتجئ إلى اهللن في 
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نحن ااف أيها األخوة من ىذه الماليبة أماـ ىذه المرحلةن إنها مرحلة نهائية مرة ثانية كثالثة أقولها 
لكمن لكن ىذه المرحلة النهائية تستبطن دعوة متكررة من اهلل تخاطب كل كاحدو كاحدو فينان بدءان 

على إلى القيادة فما دكنها فما دكنها إلى القاعدة الشعبية العامة أف من القيادة بدءان من القائد األ
عودكا إلى اهلل بااللتجاء الالادؽن عودكا إلى اهلل فاستعلنوا عبوديتكم هلل عز كجلن تحققوا 

بهوياتكم. ىا ىي ذم الدنيا كلها تجاىلتكمن رحمن كاحد ىو الذم ينجيكم ىو الذم ينتشلكم 
ااف يحتاج إلى جهد كبير تبذلونو لكنو يحتاج إلى قلب صادؽ نابض من ىذا العذابن كاألمر 

بهوية العبودية هلل كلساف شاىد على ىذا الذم يجوؿ في القلب كينبض بو الفؤادن ما الفرؽ بيننا 
كبين تلك الثلة من الشباب  -كنحن الذم أقامنا اهلل فوؽ ىذه األرض المباركة  -أيها األخوة 

ما الذم حولهم من المجوف الشديد إلى التبتل إلى الضراعة؟! ما الذم الماجن؟! ما الفرؽ؟! 
جعلهم ألسنان ما بين مستغفر كما بين مسب  كما بين داعو كمبتل إلى اهلل عز كجل؟! أليست القالة 
كاحدة؟! أليست السٌنة ىي ىي؟! كىل من فرؽ إال فرؽ ما بينها نموذج صغير كما بين الحالي 

ا؟! لماذا؟! لماذا ال نعود إلى اهلل كعودة أكلئك الشباب؟! لماذا ال نلتجئ الذم يغطي الدكلة كله
إلى اهلل كالتجاء أكلئك الشباب؟! جيراننا تنكركا لنان إخواننا في اهلل مزقوا األخوة الربانية كألقوىا 
ن ال أقوؿ كراءىم ظهريان بل ألقوىا تحت األقداـن أما نحن أما نحن فبل نزاؿ نعلن عن كالءنا هلل

 نعلن عن عبوديتنا هلل سبحانو كتعالى. 

قلنا ككررنا القوؿ أنكم تحاربوف النظاـ لسبب ما تستبطنو أفئدتكمن فما باؿ األسر القابعة في 
بيوتها؟! ما باؿ األطفاؿ في مدارسهم؟! ما باؿ العماؿ في معاملهم؟! ما باؿ الناس الذين يسعوف 

دىم؟! ما باؿ ىؤالء ترسلوف إليهم حمم الموت؟! يبتغوف أف يعودكا برزقهم إلى أىليهم كأكال
فيما  -عداءكم لنظاـ كلعل حقدكم يتجو إلى شخهن حسنانن فما بالكم تعزموف عزمان ال عودة عنو 

على محع ىذه األرض المباركة بكل من فيها كبكل ما فيهان سؤاؿه طرحناه كلكن ما من  -يبدك 
 الىهلل مجيبن الجواب يأتي من عند اهلل سبحانو كتع

امىكيٍم( ]محمدهلل   [ٕ)ًإف تىناليريكا الل وى يىناليرٍكيٍم كىيػيثىبٍٍّت أىٍقدى

 ألم يقل اهلل عز كجل ىذا الكبلـ؟!

 [ُِٔ)كىمىا الن اٍلري ًإال  ًمٍن ًعنًد الٌلًو اٍلعىزًيًز اٍلحىًكيًم( ] ؿ عمرافهلل 



  

 ~1149 ~ 
 

 [ّْ)فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا( ]األنعاـهلل 

ها األخوة أنا أبحث عن الناس الذين شرفهم اهلل عز كجل في المقاـ فوؽ ىذه األرض المباركةن أي
أبحث عٌمن يحقع مسيرة أكلئك الشباب في الحافلةن كم ىم الذين تابوا إلى اهلل بعد شركد؟ كم 
ىم أكلئك الذين يستغفركف اهلل بعد مجوف؟ أيبلغوف عشرة في المئة؟! أيبلغوف خمس عشر في 

مئة؟! ما أظن. البقية الكل يركب رأسون الكل عاكف على غيون الكل عاكف على شهواتو ال
كأىوائون نعم كأرجو أف أكوف مخطئان في ىذان ألم يئن لنا جميعان أف نتوب إلى اهلل؟! ألم يئن لنا 

ىم جميعان أف نحرؾ ألسنتنا بعد قلوبنا باالستغفار نتجو بو إلى اهلل سبحانو كتعالى؟! أين؟ أين 
 ىؤالء؟! 

أنظر كأتأمل فأجد أمامي أناس يفكركفن بماذا؟ أف ىذه األزمة إذا انتهت كأف ىذه الماليبة إذا 
انطوت ينبغي أف نستعلن دكلة ال دينيةن ينبغي أف نستعلن الدكلة البعيدة عن الهيمنة اإلسبلمية 

قة الذين يعلنوف أنهم كالدينية بكل معنى الكلمةن لماذا؟ ليكوف ذلك ردة فعل تجاه أكلئك المرتز 
فيما يزعموف يريدكف أف يقيموا خبلفةن إنهم لوف جديد من أخطر ألواف محاربة اإلسبلـن يحاربوف 

اإلسبلـ باسمون أجل. يعدموف اإلسبلـ بحبالون كالشر ما يمكن أف تتالوركه من حرب كائدة 
ؿ على ألسن كثير من لئلسبلـن تلك الحرب المقنعة باسم اإلسبلـن كردة الفعل كردة الفعل تقو 

تقوؿ ينبغي أف نرجع بهم إلى البلدينيةن كربنا سبحانو كتعالى  -كال أريد أف أقوؿ من ىم  -الناس 
يهيب بنا أف نعود إليون أف نتضرع إليون كلسوؼ يكشف عنا ىذا الغم كسحابة ىذا الببلء كما  

جميع من فيهان أجل. كشف عن تلك الحافلة سحابة الخطر المدلهم الذم كاد أف يودم بحياة 
 أين ىم؟ أين ىم الذين يعلنوف توبة نالوحان إلى اهلل عز كجل؟! 

تمنيت أف لو شممت رائحة ىذه التوبةن تمنيت أف لو شممت عبير ىذه التوبة تستعلن كما رأيتها 
في مظهر أكلئك الشبابن صورة رأيتها كال أنساىا ما بين ساعات كساعات. مظهر من المجوف 

كإذا بهؤالء الناس ييخلقوف خلقان  -نكم لتعلموف ىذه المرحلة التي يمر بها اإلنساف كإ -الشابي 
 خر عندما طافت المحنة كعندما أحي  بهمن إذا بهم من أقرب الناس عبودية هللن إذا بهم من 
هلل أقرب الناس التجاءان كضراعةن إلى اهللن كإذا بهم يقودكف كل من في الحافلة إلى اهلل ليتوبوا إلى ا
كليؤكبوا إليو. يا أيها األخوة ما الفرؽ لماذا ال نجد أكلئك التائهين في األمس تعود فتالطل  مع 

؟ لماذا؟!   اهلل اليـو
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أسأؿ اهلل عز كجل أف يرينا من ىذه الماليبة فجاءة الخيرن كأسأؿ اهلل عز كجل  أف يبدد سحابة 
كانوا ماجنين باألمس ثم أصبحوا عبيدان   ىذه الفتنة كما بددىا باألمس استجابةن لحاؿ أكلئك الذين

 متبتلين هلل من بعد. 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1151 ~ 
 

 وٛٔٛا ِّٓ ١ٍشٙل ٌُٙ اٌزبه٠ـ ٚال رىٛٔٛا ِّٓ ٠ٍؼُٕٙ اٌزبه٠ـ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

حمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

يقوؿ المؤرخوف في كل ما كتبوه كدكنوههلل إف رأيت في جنبات األرض  ثار دمار كتخريبن مظاىر 
ىناؾ فاعلم أف ذلك كلو إنما تم على يد اإلنسافن كإف رأيت في حرؽ كقتلن مظاىر إفساد ىنا ك 

جنبات األرض مظاىر بناء كعمراف كاخضرار للجناف كمظاىر حضارة تتألع كمدنية إنسانية باسقة 
فاعلم أف ذلك أيضان إنما تم على يد اإلنسافن فكيف يجتمع ىذاف النقيضاف في تالرفات 

ني كتهدـن أف تالل  كتفسد؟ كيف يتأتى ليد ىذا اإلنساف اإلنساف كعملو؟ كيف يتأتى ليده أف تب
أف تستنبت غراس السبلـ كأغالانو في األرض كفي الوقت ذاتو تدمر كتفسد كتقتل كتحرؽ؟ كيف 
يتأتى ىذاف النقيضاف في تالرفات اإلنساف كعملو. حديثي إليكم اليـو يا عباد اهلل يتضمن إجابة 

عز كجل قد كر ـ اإلنساف كفضلو على كثيرو ممن خلعن  عن ىذا السؤاؿ. إنكم لتعملوف أف اهلل
كإنكم لتعلموف أيضان أف اهلل عز كجل جعل من اإلنساف خليفة عنو في أرضو يقيم فيها المجتمع 
اإلنساف طبع موازين العدؿ التي شاءىا اهلل سبحانو كتعالىن كتعلموف أيضان أف اهلل سبحانو كتعالى  

 بمعنييها الحضارم كالمادمن ألم يقل عز من قائلهللكل فى اإلنساف بعمارة األرض 

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيمٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن( ]اإلسراءهلل 

 ألم يقل جل جبللوهلل

ًإذٍ  ًليفىةن( ]البقرةهلل  )كى ًة ًإنٍّي جىاًعله ًفي األىٍرًض خى  [.َّقىاؿى رىبُّكى ًلٍلمىبلىًئكى
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 ألم يقل جل جبللو عن ذاتو العليةهلل

 [.ُٔ)ىيوى أىنشىأىكيم مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىا( ]ىودهلل 

 أم كل فىكىم بعمارتها؟

اإلنساف ال يستطيع النهوض بهذه المهاـ التي كيلٍّفى ثم إف اهلل عز كجل بحكمتو الباىرة علم أف 
بها إال إف تحققت لو األجهزة كالوسائل التي البد أف يسخرىا في ىذا المضمار كلتحقيع ىذه 

الوظيفةن فأكرمو اهلل سبحانو كتعالى بمدارؾ العقل كما يتفرع عنها من العلم كالمعرفة اإلبداعن متعو 
كسيلة لتحقيع ىذه الوظيفة التي أنيطت بون بس  اهلل عز كجل يده على  اهلل عز كجل بالقدرة ألوانان 

كثيرو من الممتلكات من األمواؿ كغيرىا كأشعره بمعنى الذات كاالعتداد بها بمعنى األنانيةن متعو 
اهلل عز كجل بالحرية كالقدرة على اتخاذ القرارن حرره من أسر قانوف الغرائز الذم قيد البهائم 

األخرل بهان ىذه ىي األجهزة التي متع اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف بها لينهض من كالحيوانات 
كراء ذلك بالوظيفة التي قد أنيطت بون كلكن فلتعلموا يا عباد اهلل أف ىذه األجهزة أك أف ىذه 
الالفات إنما ىي من صفات الربوبيةن فالعلم من صفات اهللن كالقدرة صفة خاصة باهلل عز كجل 

المطلقة صفة هلل سبحانو كتعالى كإنما أكـر اإلنساف بظبلؿ من ىذه الالفات ليستطيع أف  كاإلرادة
يسخرىا في النهوض بعمارة األرض على النحو الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو. ىذه الالفات من 

الالعوبة بمكاف إف استعملو في كجهها الالال  حققت سعادة على كجو األرض ما مثلهان كإف 
ذه األجهزة أك ىذه الالفات أك ىذه األسلحة من كجهها الثاني دمرت كأفسدت استعملت ى

 كأشقتن كمن ىنا سماىا اهلل سبحانو كتعالى األمانةن أليس ىو القائلهلل

هى  اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىٍينى أىف يىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍ ا )ًإن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى الس مى ا كىحىمىلىهى
نسىافي ًإن وي كىافى ظىليومان جىهيوالن( ]األحزابهلل   [.ِٕاإٍلً

لكي ال تيٍستػىٍعمىلى ىذه األسلحة أك ىذه األجهزة من حده المهلك الضاؿ أنزؿ البياف اإللهي بل 
أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى عن طريع رسلو كأنبيائو إلى ىذا اإلنساف الذم كرمو اهلل عز كجل كميزه 

سائر الخبلئع بيانان يلجمو كيحجزه عن استعماؿ ىذه األجهزة من حدىا الضارن أنزؿ إليو بيانان  عن
يعرفو أكالن على ذاتو أنو مملوؾ هلل كليس مالكانن أنو عبده هلل عز كجل ال يتالرؼ كال يتحرؾ إال في 

ن العلم كما يتبعون القدرة قبضة اهللن ثم إف اهلل سبحانو كتعالى بي نى لو أف ىذه الالفات التي متعو بها
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كما يتفرع عنهان االمتبلؾن الحرية بي نى لو أف اإلنساف ينفعل بها قسران كال يفعل شيئان منها باختيارن 
بي نى البياف اإللهي لئلنساف بنالوص كاضحة قاطعة صريحة أف اإلنساف يفد إلى ىذه الحياة الدنيا 

رم في كيانو من حيث ال يعلمن تبقى ىذه القدرة أمانة جاىبلن ال يعلم شيئان كإذا بالقدرة بدأت تس
بين جوانحو كفي كيانو إلى حين كإذا ىي بعد حين تتمله منو كتعود من حيث جاءتن ينظر 

اإلنساف إلى ذاتو كقد كلد جاىبلن ال يعي شيئان كإذا بالعلم سرل إلى كيانو من حيث ال يدرمن تبقى 
دعو إلى غير رجعة كيغدك ىذه اإلنساف جاىبلن بعد علمن ىذه األمانة لديو إلى حين ثم إنها تو 

 كىكذان أليس ىو القائلهلل

ٍيبى  ةن )الل وي ال ًذم خىلىقىكيم مٍّن ضىٍعفو ثيم  جىعىلى ًمن بػىٍعًد ضىٍعفو قػيو ةن ثيم  جىعىلى ًمن بػىٍعًد قػيو ةو ضىٍعفان كىشى
هلل   [.ْٓيىٍخليعي مىا يىشىاءي( ]الرـك

 أليس ىو القائلهلل

ٍلًع( ]يسهلل )كى   [.ٖٔمىٍن نػيعىمٍٍّرهي نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

فمن الناس من أصغى السمع إلى ىذا البياف اإللهي الذم يعرؼ اإلنساف أكالن على ذاتون ثم أصغى 
السمع إلى التعريف بكيفية استعمالو لهذه األجهزةن أصغى السمع إلى ذلك كشأف الذم يبتاع 

 بعد أف ينظر إلى صفحة التعليماتن كيف يستعملن كيف جهازان من السوؽ فبل يستعملو إال
يالافن نعم. فهؤالء الذين أصغوا السمع إلى بياف اهلل عز كجل قاموا بالوظيفة التي أمرىم اهلل عز 
كجل بهان قاموا بعمارة األرض على النحو الذم شاءه اهللن طبقوا موازين العدالة التي أنزلها اهلل عز 

أيديهم فكانت صورة ىذا العمراف الذم يذكره التاريخ كيشهده ثمرة  كجل إليهم ككضعها بين
أعماؿ ىؤالءن أما فئة أخرل كقد رأت ىذه المزايا التي ميتػٍّعىٍت بهان شعر الواحد منهم بالعلم الذم 
يتمتع بون بالقدرات المتنوعة التي يمتاز بهان باالمتبلؾن بالحريةن كقد قلت لكم إنها جميعان من 

وبيةن لم يالغ السمع إلى بياف اهللن لم يتلفت إلى صفحة البيانات المقركنة بالجهاز صفات الرب
فللى ما  ؿ أمر ىؤالء؟ أسكرتهم ىذه الالفات يا عباد اهللن تنظر إلى الواحد منهم كقد امتطى 

صهوة ىذه الالفات التي متعو اهلل عز كجل بها ليشد نفسو بها إلى أعلى درجات البغين إلى أعلى 
الطغيافن لماذا؟ ألنو لم يالغ السمع إلى صفحة التعليماتن ظن أف العلم علمو كظن أف  درجات

القدرة قدرتون كظن أنو ىو الذم يملك كل ما بسطو اهلل عز كجل تحت سلطاف بل بس  يده 
عليون كمن ثم سكر كمن ثم اتخذ من ىذا السكر مركبان كيال اعد بو إلى قمة البغين إلى قمة 
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فقد  ؿ حاؿ الواحد منهم إلى بركاف من البغي يتحرؾ كينتقل من مكاف إلى  الطغيافن كىكذا
مكاف يقذؼ ما حولو أيان كاف بالشواظن يغلي داخلو بمرجل من الحقد الذم ال نهاية لون كىكذان 
كإياكم أيها اإلخوة إياكم أف تنعتوا حاؿ ىذا اإلنساف بالوحشية فتظلموا الوحوشن الن إنو بركاف 

كيتحرؾ من مكاف إلى  خر يقذؼ كما قلت لكم بالشواظ أيان كاف كيغلي داخلو بشرم يتنقل 
بمرجل من األحقاد الخفية لكل من خالفو الرأم. الوحوش ملتزمة أدؽ قوانين من قوانين الغرائز 
التي ضب  اهلل سبحانو كتعالى عالم البهائم بهان حياة ىذه البهائم ال تتحرؾ إال طبع قانوفن نعمن 

ء فلف الواحد منهم كما قلت لكم عبارة بركاف بشرم يتحرؾ لماذا؟ ألنو لم يالغ إلى بياف أما ىؤال
اهللن لم يالغ إلى صفحة التعليمات التي تبين لو ىذه األجهزة التي ميتٍّعى بهان لم يالغ السمع إلى 

من يقوؿ لو كيحك إنك منفعل بالفة القدرة كلست فاعبلن لهان جاءتك من حيث ال تدرم 
تحوؿ عنك إلى ما ال تدرمن كيحك إف العلم الذم تتمتع بو ليس علمكن لقد تسرب كلسوؼ ت

إلى كيانك من حيث ال تعلم كقد كنت جاىبلن كغدان سيتحوؿ ىذا العلم إلى جهل كإلى نسيافن 
سيأتي يـو ال تعرؼ فيو اسمكن لم يتأت لو أف يعرؼ ىذه الحقيقة. كالسؤاؿ الذم يقفز إلى 

من كراء ىذا الذم أقولو لكم ىو لماذا ال يعاقب اهلل عز كجل ىؤالء الذين الذىن يا عباد اهلل 
سكركا بنعمة اهلل عز كجلن سكركا باألجهزة التي متعهم بها إلى حين كىو القائل في محكم تبيانو 

 في أكثر من مرة عن كثيرو من الطغاة الذين خلوا من قبلهلل

هي أىلًيمه شىًديده( ]ىودهلل )كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبٍّكى ًإذىا أىخىذى اٍلقي   [.َُِرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ًإف  أىٍخذى

لماذا ال يأخذىم؟ لماذا يتركهم يسرحوف كيلعبوف؟ لماذا يتركهم كقد  ؿ أمرىم إلى ما قد ذكرنان 
براكين بشرية تتحرؾن يأنس الواحد منهم أماـ منظر األطبلؿ الباقية كاألبنية الخربةن ينتعش الواحد 

حة الدماء البريئة الزكيةن يطرب الواحد منهم ألنين القتلى كىو يجودكف باألركاحن أجلن منهم لرائ
لماذا ال يأخذىم اهلل أخذ عزيز مقتدر؟ أتدركف الجواب يا عباد اهلل؟ إف اهلل سبحانو كتعالى لم 
يهلك الطغاة الذين خلوا من قبل إال بعد أف امتطوا من طغيانهم صهوة سموا بها ثم سموا ثم 
سموا إلى أف كصلوا إلى أعلى درجات الطغياف حيث التألون حيث تالوركا أنهم غدكا  لهة من 
دكف اهلل سبحانو كتعالى كمن ثم رماىم اهلل من حالعن حكمة اهلل عز كجل تقوؿ إف اإلنساف ال 
يسق  عندما يسقطو اهلل من الحالير كإنما يسق  من على العرش أك السريرن إف ىؤالء الذين 

الطغياف كالبغي ظنوا العلم علمان لهم من دكف اهلل سبحانو كتعالىن كظنوا القوة قوة امتلكوا ركبهم 
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ناصيتها فلن تتحوؿ عنهم ق ن ظنوا الماؿ الذم بس  اهلل عز كجل أيديهم عليو مالهم كلم يعلموا 
 أنو ال توجد في كتاب اهلل  ية كاحدة تعلن عن امتبلؾ اإلنساف للماؿن يقوؿهلل

 [.ٕوا ًمم ا جىعىلىكيم مٍُّستىٍخلىًفينى ًفيًو( ]الحديدهلل )كىأىنًفقي 

 [.ّّيقوؿهلل )كى تيوىيم مٍّن م اًؿ الل ًو ال ًذم  تىاكيٍم( ]النورهلل 

ا اٍلحىًديًث سىنىٍستىٍدرًجيهيم مٍٍّن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى *  ٍرًني كىمىن ييكىذٍّبي ًبهىذى نعمن يقوؿ اهلل عز كجلهلل )فىذى
 [ْٓ-ٍْْم ًإف  كىٍيًدم مىًتينه( ]القلمهلل كىأيٍمًلي لىهي 

لماذا يستدرجهم؟ لهذا الذم ذكرتو لكمن كإذ يرميو إنما يرميو من حالعن كلكي يرميو من حالع 
البد أف يسمو إلى أعلى درجات الطغيافن ألف اإلنساف كما قلت لكم إذا سق  ال يسق  من 

قضاء اهلل عز كجل نافذه يا عباد اهللن كإف  على الحاليرن ىذه حقيقةن بقي أف أقوؿ لكم شيئانهلل إف
سنن اهلل سبحانو كتعالى ال يلحقها خيٍلف كال يحلقها شذكذن فكل من ركب رأسو كاتجو في طريع 
البغي كالطغياف مخالفان أمر اهلل سبحانو كتعالى الذم يحذر من الفساد كاإلفساد مكرران كمتوعدان 

اهللن كلكأني أرل مالرع ىؤالء الذين تألهوا عن طريع  كمكرران كمتوعدان البد أف يحيع بو قضاء
البغي كالطغياف كالفساد كاإلفسادن لكأني أرل مالارعهم الواحد تلو ااخرن كإنما أقوؿ ذلك يقينان 
مني بسنة اهلل عز كجل في كونون بقي أف أتوجو إلى إخوة لنا ربما تاىوا كربما أخطأكا الطريع فركبوا 

تاىوا بها عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن تاىوا عن ىوياتهم عبيدان أذالء هلل ىم أيضان ىذه المطية ك 
عز كجلن تاىوا عن المالير الذم لن يفلتوا منون تاىوا عن الساعة التي سيذؿ الواحد منهم فيها 

 منكسران مهينان معلنان عن عبوديتو هلل كقد تجسد في كيانو قوؿ اهللهلل

كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان( ]مريمهلل  )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاتً 
ّٗ-ْٗ] 

أناشدىم اهللن أسألهم بآيات اهللن أسألهم بالكتب المنزلة من عند اهلل أحعٌّ ىذا الذم يفعلونو من 
ىذا يمارسونون أسألو  التدميرن من التخريبن من القتلن من الذب ن من اغتالاب الفتياتن أحعٌّ 

الواحد منهم أناشده بكل  ية أنزلها اهلل عز كجل على رسولون أناشده بالكتب السماكية كلهان 
أسألو بيقينو إف بقيت لديو بقية يقين باهلل عز كجل أحع ىذا الذم يمارسونو أـ إنو حرب معلنة أك 

ف على أف يقتلوا البر ء أيما كانوان غير معلنة على اهلل عز كجلن يحذر اهلل من قتل البر ء فيالرك 
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[ ْٔيحذر اهلل عز كجل من التخريب كالفساد كيعلن قائبلن إنوهلل )الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًدينى( ]المائدةهلل 
كلكنو يالر على أف يركب رأسو في فعل ما ال يحبو اهلل سبحانو كتعالىن أليس ىذا حربان على اهلل 

خوة؟ أين أنتم من شرع اهلل عز كجل؟ أين أنتم من ىوياتكم معلنة أك غير معلنة؟ ما لكم أيها اإل
عبيدان هلل سبحانو كتعالى؟ ما لكم ال ترجعوف؟ ما لكم ال تعودكف؟ كاإلنساف يخطئ كلكن اإلنساف 
الذم بقيت بين جوانحو بقايا من إيمانو باهلل كارتباطو باهلل يعودن يالل  الفسادن يالطل  مع اهلل 

تيٍدعىٍوفى إلى االصطبلحن ىا أنتم تيٍدعىوف إلى تغميد األسلحة دكف شرط كال  سبحانو كتعالىن ىا أنتم
قيد لماذا ال تستجيبوف؟ لماذا ال تعودكف عن الغين عن ىذا الذم حرمو اهلل سبحانو كتعالى؟ 
لماذا؟ ألم تقرؤكا كتاب اهلل كأنتم تعلنوف الجهادن تقولوف إنكم ترفعوف لواء الجهادن ألم تقرؤكا 

 قولوهلل

قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس كىمىن  ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍم ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى رى ًفي كى يػٍ يػىٍفعىٍل ذىًلكى )ال  خى
 [.ُُْابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجران عىًظيمان( ]النساءهلل 

عنو كىذا ىو األجر الذم يدخره لون أ ؿ بكم األمر إلى أف اإلصبلح بين الناسن ىذا ما يقوؿ اهلل 
تستغنوا عن اهللن أ ؿ بكم األمر إلى أف تديركا ظهوركم لتعليمات اهلل؟ ال أيها اإلخوةن لم يالل 

 األمر بكم إلى ىذا الحدن عودكا فاصطلحواهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلًم كىآف ةن كىالى  تػىت ًبعيوٍا خيطيوىاًت الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍم عىديكٌّ مًُّبينه(  )يىا أىيػُّهى
 [.َِٖ]البقرةهلل 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 أ٠ّٙب اٌؼبِٓ ٌؾو٠خ اٌّؼزمل اإلٍالَ أَ اٌؼٍّب١ٔخ ؟

 

الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف من أعجب المفارقات المذىلة أف كبلن من أمريكا كالالهيونية العالمية كإسرائيل إذ يركجوا الكل 
الفيلم الساق  العاىرن ذلك الفيلم الذم اشتركوا جميعان في صنعون ذلك الفيلم الذم  لذلك

أفرغوا فيو ما شاؤكا من رجيع أحقادىم على اإلسبلـ كنبي اإلسبلـ كسائر الرسل كاألنبياءن أقوؿهلل 
من المفارقات العجيبة أف ىذا الثبلثي ذاتو يوصي أك يأمر ما ييسمى بالقاعدة أف يقيم الدكلة 

اإلسبلمية في سوريةن كإنني ألقوؿهلل إف ص  ىذا النبأ فبل شك أف الدكلة اإلسبلمية التي ستكلف 
القاعدة بلقامتها عندنا في سورية إنما ذلك اإلسبلـ الذم صيًنعى في ذلك الفيلمن ذلك ىو اإلسبلـ 

لم تػيٍبنى فيها دكلة  الذم تيكىل في القاعدة بلقامتو في ديار الشاـ كلكأف ديار الشاـ غريبة عن اإلسبلـ
اإلسبلـ بعدن أم إسبلـ ىذا الذم تيٍدعىى القاعدة إلى بنائو؟ إنو اإلسبلـ الذم تواجهك منو أنياب 
بارزة غليظة كمخالب حمراء متوثبة ضمن كتلة من السواد الفاحم المرعب المخيفن ذلك ىو 

إقامتو كأين؟ على إقامتو  اإلسبلـ الذم يحرص كل من أمريكا كالالهيونية العالمية كإسرائيل على
في ربوع الشاـ في قلب الشاـ في سوريةن أم إسبلـ ىذا الذم يمكن لئلرىاب الوىابي الذم 
تقوده فيما يبدك القاعدةن أم إسبلـ ذاؾ الذم يتجسد في ذب  المجاىدين لؤلطفاؿ كالنساء 

قتحاـ من ييسىم وف كالشيوخ كالناس البر ء اامنين في سربهمن أم إسبلـ ذاؾ الذم يتجسد في ا
المجاىدين في اقتحاـ البيوت على أصحابها كطردىم منها ليحتلوىا كيجعلوا منها منطلع 

جهادىمن أم إسبلـ ذلك الذم يتجسد في التقاط فتيات عفيفات صالحات مستقيمات يػيٍغتىالىٍبنىن 
ظوتو منها قبل أف تػيٍلتػىقى ي الواحدة كيحاط بها ثم يتعاقب الكل كاحدان كاحدان إثر  خر ليناؿ ح

تقتلن ىذا ىو اإلسبلـ الذم تيكىل في القاعدة ببنائون إسبلـ يقـو على دعائم اإلرىاب كالظلم 
كالفحش كما إلى ذلكن إسبلـ ليس بينو كبين ما نتبينو في كتاب اهلل كما كرثناه من سنة كسيرة 
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ال نتبين بينو كبينهما إال عبلقة النقيض بالنقيض. قيل ليهلل إف مجلة فرنسية نشرت  rرسوؿ اهلل 
صوران كاريكاتيرية تسيء من خبللها إلى اإلسبلـ كإلى مقاـ النبوةن قلت لهم بيقيني أف الالورة التي 

ىي رسمتها المجلة ليست صورة اإلسبلـ التي نتبينو في قر ف اهلل عز كجل كسيرة رسوؿ اهلل كإنما 
صورة ىذا اإلسبلـ الزيف المكذكب بو على اهلل سبحانو كتعالىن نعمن ىذا ما بلغني كإنها ألعجوبة 
كمفارقة مذىلة بين الفيلم الذم أفرغ فيو أكلئك العتاة كامل رجيع حقدىم على دين اهلل عز كجل 

 مية.ثم إنهم ليعودكف ليكلفوا جنودىم كعبيدىم بلقامة الدكلة اإلسبل rكعلى رسوؿ اهلل 

كبعد أيها اإلخوةهلل فلف في الناس من فكر كرأل أف الوسيلة التي يمكن بها تحالين بلدنا ىذا 
سورية التي ىي قلب الشاـن الوسيلة الناجعة لتحالين شامنا ىذه ضد ىذا اإلسبلـ الزيف 

ذه المكذكب على اهلل عز كجل إنما ىو إعبلف النظاـ العلماني كإنني ألقوؿ متسائبلنهلل كىل أتي  له
الوىابيةن الوىابية التائهة عن دين اهلل سبحانو كتعالىن الوىابية اإلرىابية ىل أتي  لها في يـو من 

األياـ أف تقتحم سوريا؟ ىل أتي  لها في يـو من األياـ أف تبيض كتفرخ في سوريا؟ نعم ىا ىي ذم 
من بقاعو كىا  قد غزت شماؿ إفريقيا كجهات كثيرة منها كىا ىي ذم قد غزت الخليج أك كثيران 

ىي ذم قد غزت كثيران من بقاع إفريقيا لكن ما الفرؽ؟ أما تلك البقاع فتتمتع من اإلسبلـ بعاطفة 
مشبوبة حارة كلكنها غير مقيدة العلم كضوابطو كلقد عشت كرأيت الحالة اإلسبلمية في الجزائر  

يز بالتاليهلل إسبلمنا ىنا يتم –كلعلكم جميعان تعلموف  –كذلكم الخليجن أما ىنا فلسبلمنا يتميز 
ينبثع من ثقافة إسبلمية راشدة تنبع من جذكر اإلسبلـن تنبع من كتاب اهلل سبحانو كتعالىن ثم من 

ن ثم مما كاف عليو السلف الالال ن كمن ىنا فلقد حاكلت اإلرىابية rسيرة حبيبنا المالطفى 
شقوؽ لم يتأت لها ذلك ق . الوىابية أف تقتحم سوريا من ىنا أك من ىنا من النوافذ أك من ال

كلكم أف تعلموا نموذجان بل سببان من األسباب في ذلكن إف كلية الشريعة في جامعة دمشع عندما 
كضعت مناىجها ركعي فيها ىذا الجانبن ركعي فيها أف تكوف مناىج كلية الشريعة اإلسبلمية 

ضد ما ىو كل مبتدع شارد  حالنان ييحىال ني بو الشاب المسلم ضد كل ما ىو شارد عن كتاب اهللن
ن ىذه المناىج التي تنفذ اليـو ركعي فيها ىذا األمرن أما تلك البقاع rعن ىدم رسوؿ اهلل 

األخرل فلم يػيتىٍ  لها إال رأس ماؿ كاحد ىو العاطفةن كالعاطفة اإلسبلمية إف لم تنضب  بضواب  
ن كقد تحولت العواطف العلم الدقيع مع اإلخبلص هلل فلف ىذه العواطف تتحوؿ إلى عواصف

اإلسبلمية في الجزائر قبل سنوات إلى عواصف كما تعلموفن لذلك أقوؿ لهؤالء اإلخوة أنتم 
مخطئوف خطأن قتاالن إف تالورتم أف العلمانية ىي التي تحالن ىذه البلدة ضد أخطار الوىابية 
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لشرعية فيما تزعم للعمل اإلرىابيةن النظاـ العلماني يفت  المجاؿ كاسعان لهذه اإلرىابية كيعطيها ا
بتهمة أننا بلده ارتد عن اإلسبلـ كأعلن علمانيتو أم ال دينيتون إياكم مثل ىذا النظاـ يرقه على 
أحبلمو أكلئك اإلرىابيوف الذين حدثتكم عنهم كعن إسبلمهمن نعم. نعم العلمانية تعلن حرية 

اإلسبلـ فهو يعلن حرية المعتقد الفكر كالمعتقد لكنها تعلنها كال تستطيع أف تدافع عنهان أما 
كالفكر ضمن احتضاف اإلسبلـ لو كتدافع عن ىذا األمرن ىذا ىو الفرؽ بين األمرينن ما الضمانة 
التي تجعل حرية المعتقد كالدين في ساحة العلمانية غير مهددة؟ ما الضمانة أال نػيتػ هىم من خبلؿ 

ال ضمانةن سنيٍظلىم كلسوؼ نػيتػ هىم كلكن ال ذلك بأننا قد ارتضينا اإللحاد بديبلن عن اإلسبلـ؟ 
سبيلن ىنالك من سيؤخذكفن ىنالك من سييخدعوفن أما اإلسبلـ فهو عندما يحتضن بنظامو 

كشرعتو حرية الفكر كالمعتقد يحتضن ذلك كيدافع عنون لن يستطيع أحد أف يخترؽ اإلسبلـ من 
لن يتأتى لو ذلكن نعم أيها اإلخوةن  أجل أف يالل إلى حرية المعتقد كالدين ليخنع كبلًّ منهمان

على ىؤالء اإلخوة أف يعلموا ما معنى شرعة اإلسبلـ كالنظاـ اإلسبلمي عندما يهيمنن لكي تعلموا 
ذلك انظركا الفت  اإلسبلمي الذم ىيمن على ببلد الشاـ بعد أف طيًردى المستعمر الركماني منهان 

ريتهم بعد أف فقدكىا ردحان طويبلن من الزمنن أال ألم يتنفس النالارل الالعداءن ألم يعثركا على ح
تعلموف أف عدد النالارل ظلوا إلى الحركب الالليبية يساككف عدد المسلمين بل يزيدكف في كثير 

من األحيافن لماذا؟ ألف اإلسبلـ الذم احتضن المذاىب األخرل لم يرفع لواء حرية الفكر 
ة أيضانن ينبغي أف تعلموا ذلكن تأملوا في الفت  كالمعتقد فق ن رفع اللواء كدافع عن ىذه الحري

اإلسبلمي الذم تم في مالر كتأملوا في سعادة األقباط ككيف تنفسوا الالعداء ككيف كانت 
الحرب الدائرة عليهم قبل الفت  اإلسبلمين مئة ألف من اليعاقبة النالارل قيًتليوا في يـو كاحد على 

اإلسبلـ؟ احتضن كلم يكن احتضانو لؤلقباط احتضاف  أيدم االستعمار الركماني فماذا كاف موقف
المتبوع للتابع ال بل كاف احتضاف الند للندن كلعلكم جميعان تعرفوف قالة القالاص الذم أخذه 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لذلك الشاب القبطي من ابن عمر بن العاص ألنو ضربو بسوط 

وانناهلل ال تخطئوا إنو لخطأ قػىت اؿن إف ىؤالء اإلرىابيين قائبلن لوهلل خذىا كأنا ابن األكرمينن أقوؿ إلخ
الوىابيين ينتظركنها أف يػيٍعلىنى نظاـ الدكلة اإلسبلمي نظامان علمانيان ليقولوا ىا نحن ذكرنا لكم إنها 
دكلة كافرةن إنها دكلة مرتدة ألف العلمانية تعني في ترجمتها غير الدقيقة من الكلمة األجنبية 

ا فق  كاالنالراؼ عن الدين أم النهج البلدينين ىذا المنزلع ينبغي أف ننتبو إليو التمسك بالدني
كأال نضحي بجهود كثيرة بذلناىا في ذلكن أجل. الدكلة اإلسبلمية دكلة يتمتع بها شخالية 
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االعتباريةن كالدكلة شخالية اعتبارية ال يمكن إال أف تتالف بعقيدة شأنها كشأف أم إنسافن ىذه 
تبارية لها معتقدىا كلها يقينها عن الكوف كاإلنساف كالمكوٍّف كلكن ىل ىذا المعتقد الشخالية االع

اإلسبلمي يظلم فئة على حساب فئة؟ أبدانن العقيدة اإلسبلمية بل النظاـ اإلسبلمي فلتعلموا أف 
العدالة التي تتألع بين المسلمين كغيرىم ال يمكن أف تجدىا متألقة في حالة أخرل أك من خبلؿ 

اـ  خرن ال تعطوا ىؤالء اإلرىابيين الوىابيين حجةن إياكمن سوريا كانت كما تزاؿ مثاؿ الدكلة نظ
التي تػيعىلٍّمي العالم اإلسبلمي اإلسبلـ الواعين اإلسبلـ المنتمي إلى جذعي كتاب اهلل كسنة رسوؿ 

ة حقيقة ن كانت كال تزاؿ الكعبة التي يقالدىا المسلموف جميعان لمعرفة الدين كلمعرفrاهلل 
اإلسبلـن لئن كانت كعبة اهلل سبحانو كتعالى ييطاؼ من حولها عبودية هلل فسوريا إنما ىي الكعبة 
األخرل التي يقالدىا المسلموف لمعرفة دينهم المعرفة الحقيقيةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم.
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 اإلفالص .. رٍه اٌم١ّخ اٌموآ١ٔخ ا١ٌَّٕخ ا١ٌَٛ

 

 

هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

ورية في كتاب اهلل سبحانو كتعالى غدت اليـو منسية كغريبة السيما كلمة قدسية ذات دالئل مح
في مجاؿ الناشطين ألعماؿ الدعوة اإلسبلمية السيما في مجاؿ أكلئك الحاملين لهمـو إقامة 
المجتمع كالدكلة اإلسبلميةن ىذه الكلمة القدسية الهامة في كتاب اهلل عز كجل ىي كلمة 

تاب اهلل سبحانو كتعالى كالتي يبرز لنا بياف اهلل مدل أىميتها اإلخبلص التي نقرؤىا مكررة في ك
كينبهنا إلى أنها عنواف خفي يضمن قبوؿ الطاعة التي يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل كأنها الركح التي 
تسرم في أعماؿ اإلنساف المؤمن فتجعلها تنبض بمعاني القبوؿ كتجعلها تسرم بلقامة العبلقة 

السامية بين الناس بعضهم مع بعضن تلك ىي الكلمة القدسية التي أعود اإلنسانية السليمة ك 
فأقوؿهلل إنها غدت اليـو غريبة بل منسية في كثير من مجتمعاتنا السيما تلك التي تنش  ألعماؿ 
الدعوة اإلسبلميةن كلكن ما ىو اإلخبلص يا عباد اهلل؟ اإلخبلص بكلمة موجزة يعني الالدؽ مع 

أخرلهلل اإلخبلص هلل عز كجل ىو أف تبتغي في عملك غاية كاحدة ال ثانية اهلل عز كجلن كبعبارة 
لها ق  ىي بلوغ مرضاة اهلل عز كجل دكف أف تمتزج ىذه الغاية بأم غاية تشركهان ىذا ىو 

اإلخبلص كىذه ىي الحقيقة التي إف غابت تحولت أعمالنا كلها إلى أشكاؿ ال مضموف فيهان إلى 
تركف كتبلحظوف ىذه المغبة أك ىذه اافة لغياب معنى أك حقيقة ىذه رموز ال معنى لهان كلعلكم 

الكلمة القدسيةن ما أكثر المظاىر التي يػيٍفتػىرىض أنها طاعات يتقرب بها إلى اهلل تتأمل كتنظر فبل 
تجد لها مضمونانن كما أكثر الطاعات التي يفترض أف مضمونها إنما ىو التوجو إلى اهلل عز كجل 
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كرحمتو كقبولو كلكنك تتأمل فتجد أف مضموف ىذه الطاعات إنما ىو الرغبة في الستنزاؿ رضاه 
تحقيع شهوةن الرغبة في تحقيع ىول من األىواءن الرغبة في التنفيس عن حقد أك ضغينةن الرغبة 
في تغذية عالبية من العالبياتن تلك ىي الطاعة في صورتها كىذا ىو مضمونها. أك ربما تجد أف 

ها اهلل عز كجل كاألكامر التي خاطبنا بها تجد أف يد العبث تعثو بهان تػيغىيػٍّري منها الطاعات التي شرع
كتبدؿ لحاقان بالسياسة المطلوبةن لحاقان بالمالال  اانية التي يحلم بها أصحابها كىذا ما قد عنيتو 
 باألمس عندما قلتهلل إف اإلسبلـ في عالر السلف كاف ىو الحاكم على السياسة أما اليـو فقد

غدت السياسة ىي الحاكم على اإلسبلـن يػيوىج وي اإلسبلـ اليـو حسبما تقتضيو الرعونات السياسيةن  
كل ذلك يا عباد اهلل إنما كاف من نتيجة ماليبة كاحدة ىي غياب ىذا السرن اإلخبلص لوجو اهلل 

ات سبحانو كتعالىن كأقوؿ لكم بهذه المناسبةهلل لقد ديًعيتي في حياتي إلى كثير من الندك 
ا أك أكثرىا كلكني ال أذكر أف المؤتمرين الداعين فك ريكا يومان ما أف  كالمؤتمرات كاستجبت ًلجيلٍّهى
يجعلوا من مسألة اإلخبلص عنوانان لمؤتمراتهم أك جزءان من البحوث كالتدخبلت التي تسرم إلى 

ظهر كالشكل أبحاثهم كلقاءاتهم الن ذلك ألف ىذه الندكات كالمؤتمرات إنما يبتغى بها الم
فىعي عليو كتكوف  كالتسابع إلى النتائج كاإلخبلص شيء خفين ال فائدة ترجى من عقد مؤتمر يػينػٍ
حاليلتو البحث في شيء اسمو اإلخبلصن ىذه حقيقة ينبغي أف نتبينها بل ىي تمثل الماليبة 

نىا  الكبرل التي نعاني منها. لو أف اإلخبلص لوجو اهلل عز كجل تم إذان لما كجدنا أنفسنا كقد أيٍلًجئػٍ
إلى ىذه المحنة التي نعاني منهان لو أف اإلخبلص لوجو اهلل عز كجل تم في لقاءاتنا كعبلقاتنا 
كمجتمعاتنا كعبلقتنا مع الجوار إذان لغابت ىذه الماليبة ق ن أال تركف أننا نػيٍغزىل اليـو باسم 

كثيرانن جهاده في سبيل اهلل   الجهاد في سبيل اهللن أال تركف أف ىذه الكلمة تتكرر على أسماعكم
كحاليلتو أف القتل ييٍستىحىر بالمؤمنين باهللن أف القتل يستحر بعباد اهلل عز كجل البر ء اامنينن 
جهاد في سبيل اهلل كحالاده الدمار كاإلفساد كقد أمر اهلل عز كجل بلصبلح الفسادن ترل لماذا 

الدينن أين االسم من المسمى؟ لماذا؟ ألف نرل مظهر ىذا التبلعب بالقيم اإلسبلمية كمبادئ ىذا 
اإلخبلص غائب كألف التعامل إنما ىو مع العناكين كألف المبتغى من التعامل مع العناكين أمور 
دنيويةن تغذية ألحقادن تغذية لعالبياتن تحقيع لسياساتن ىذه ىي الحقيقة كلكن أفكاف لذلك  

ذه الكلمة القدسية لو كجدت ىذه كلو أف يوجد لو أف حقيقة اإلخبلص الذم تدؿ عليو ى
 الحقيقة في طوايا القلوب؟! ال يا عباد اهلل.
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كااف تعالوا نتساءؿهلل ما السبيل إلى أف نغرس في كينونتنا ككجودنا نعمة اإلخبلص هلل عز كجل 
كقد عرفتم معناىا؟ لكي أجيب عن ىذا السؤاؿ أذكركم بما قد قلت في تعريفوهلل اإلخبلص ىو 

اهلل أك ىو أف ال تبتغي في طاعاتكم التي تنفذ بها أمر اهلل عز كجل إال غاية  صدؽ التعامل مع
كاحدة أال كىي استنزاؿ رضواف اهلل عز كجل لكن إذان مكاف اإلخبلص إنما ىو القلبن ألف 

القالد ال يستكن إال في القلب كإف الالدؽ ال يوجد إال في طوايا الفؤادن كلكن القلب تتسابع 
كثيرة شتىن القلب مطمع للشهوات كاألىواءن القلب مطمع للعالبيات   إليو نوازع كشركر

كالرعوناتن القلب مطمع لؤلحقاد كالضغائن كل ذلك يحاكؿ أف يستعمر القلب كيحتل جنباتون 
فلذا سبقت ىذه األسباب كاحتلت زكايا القلب لم يبع فيو مكاف للقالد الذم يبتغى بو كجو اهللن 

مع اهلل عز كجل ألف القلب استػيٍعًمرى كمن ثم تتحقع الطاعات  لم يبع في القلب مكاف للالدؽ
مظاىر كأشكاالن كلكن الذم يقودىا ىذا الذم استػىٍعمىرى الفؤاد كالقلبن الذم يقودىا األحقادن 
الذم يقودىا الضغائنن الذم يقودىا الشهوات كاألىواءن أما كتاب اهلل الذم ينادم ثم ينادم 

ة أف نجعل من اإلخبلص مضمونان لطاعاتنان ركحان لعباداتنا فالناس في كيكرر يلفت النظر إلى ضركر 
 شعل شاغل عن ذلك

 

 [.ٓ)كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍعبيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى( ]البينةهلل 

 

 فاعبد اهلل كال تشرؾ بو شيئانن البارم سبحانو كتعالى ترجم ىذا اإلخبلص بقولوهلل

 

ا ًإلىهيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاء رىبًٍّو فػىٍليػى )قيٍل  ا أىنىا بىشىره مٍّثٍػليكيٍم ييوحىى ًإلىي  أىن مى ٍعمىٍل عىمىبلن ًإن مى
 [.َُُصىاًلحان كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًٍّو أىحىدان( ]الكهفهلل 

 

موجودان إذان لتبلقت الالور مع المضموف الناس في شغل شاغل عن ىذا النداءن لو كاف اإلخبلص 
كمن ثم لتحقع المطلوب كلتجلى اهلل سبحانو كتعالى علينا بالرحمةن أعود فأقوؿهلل كيف السبيل 
إلى أف نتحقع باإلخبلص؟ قلت أف المشكلة ىي أف الشهوات كاألىواء كالعالبيات كالرعونات 
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فلذا أردت أف تجعل الالدؽ مع اهلل تكوف في كثير من األحياف ىي السباقة إلى احتبلؿ القلبن 
جعل لو مكانان في القلب ال تجدن كإذا أردت أف تجعل من قالدؾ السليم في طاعاتك مكانان في 
قلبك ال تجدن ما السبيل؟ السبيل يا عباد اهلل ىو شيء كاحدن أف تلجأ إلى كسيلة ال ثاني لهان 

ي ىذه الوسيلة التي تستطيع بها أف تطرد بها ىذه اافات التي استعمرت فؤادؾن أتعلموف ما ى
تنقي قلبك من ىذه اافات كأف تطهره الستقباؿ مقاصد اإلخبلص؟ إنو الحبن محبة اهلل سبحانو 
كتعالىن كلكنك ستسأؿ فمن أين أستطيع أف  تي بمحبة اهلل عز كجل؟ الوقت يضيع عن إجابة 

دتنا حبان هلل سبحانو كتعالىن مفاللة كلكني أضعكم أماـ ثبلثة أسباب إف تحققنا بها فاضت أفئ
السبب األكؿ أف نتذكر أف المحسن األكحد في حياتك يا ابن  دـ إنما ىو اهللن تذك ر ىذه 

الحقيقة كتفاعل معها دائمانن سائل نفسك من الذم يجعل األنفاس الالاعدة كالهابطة مستمرة 
ه باللقمة تضعها على نهجها السليمن سائل نفسك من الذم يطعمك كيسقيكن يجعلك ال تغ

في فيكن يجعلك ال تغه بالجرعة من الشراب تضعها في فمكن من ذا الذم ينيمك إذا 
اضطجعتن من ذا الذم يوقظك إذا انتهت حاجتك إلى الرقادن من ذا الذم يطهرؾ من اافات 
إذ تدخل الحماـن من الذم سخر لك سماءه كأرضو كأنعامون من الذم ذلل لك الحيوانات كلوال 

 ذللها لما استطاعت قرية كاحدة أف تركض حيوانان من ىذه الحيوانات أنو

 

ا لىهي  هىا رىكيوبػيهيٍم )أىكىلىٍم يػىرىٍكا أىن ا خىلىٍقنىا لىهيٍم ًمم ا عىًملىٍت أىٍيًدينىا أىنٍػعىامان فػىهيٍم لىهىا مىاًلكيوفى * كىذىل ٍلنىاىى ٍم فىًمنػٍ
ا يىٍأكيليوفى( ]يسهلل  هى  [ِٕ-ُٕكىًمنػٍ

 

ذم أكرمك بفاكهة الشتاء التي تناسب شتاءؾ؟ من الذم يكرمك بفاكهة الربيع تلك التي من ال
تناسب ربيعك؟ من الذم يكرمك بفاكهة الاليف التي تتناسب مع حرارة صيفك البلىب كتفاعلو 
مع حاجاتك؟ من ىذا الذم جعل لك من األرض رزقان في ظاىرىا كنعمة في باطنها؟ من؟ أليس 

ك كريب في ذلكن سخر لك ىذه المكونات كلها لك أنتن كالقاعدة تقوؿ أف ىو اهللن ىل من ش
اإلحساف يستعبد اإلنسافن كالشك أنك إف عرفت أف اهلل سبحانو كتعالى ىو المحسن إليك البد 
أف تحبو كالبد أف يتجو قلبك بالحب لون لكن فكر كأدـ ىذا التفكير تجد أف فؤادؾ قد اتجو 

 بالحب إلى اهلل.
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الثانيهلل ىو حب اإلنساف لنفسون أليس ىذا من األمور البدىيةن ىل من ريب في أف كبلن منا العامل 
يحب نفسو كيحاكؿ أف يجمع الوسائل التي تضمن بقاءه  منان مطمئنان معافىن أليس كذلك؟ فمن 
ىو الذم يحقع لك ىذه األمنيةن من الذم يجعلك في مأمنو من الرزايان من اافاتن من ىو ىذا 

يبعد الجراثيم التي تفيض بها الدنيا بل تفيض بها األجواء التي من حولكن من ىو ىذا الذم الذم 
أقاـ في كيانك سران ال يعلمو ال األطباء كال غير األطباء كإنما يعبركف عنو بلغز ال يستطيعوف أف 
فسو يشرحوه أال كىو المناعةن من ىو الذم غرس في كيانك المناعة؟ أليس ىو اهلل؟ فمن أحب ن

 أحب اهلل الذم يحمي نفسو من اافات.

 

العامل الثالثهلل أنك تنظر كتتأمل فتعلم يقينان كأنت مؤمن باهللن أنت مؤمن بوحدانية اهلل تعلم أف اهلل 
يحبكن إف تأملت علمت ذلكن لوال أف اهلل أحبك ما رزقك معرفتون لوال أف اهلل أحبك ما شرح 

اهلل عز كجل أحبك لما  منت بو إلهان كاحدان فردان صمدانن لوال صدرؾ للتوجو إليو بالعبادةن لوال أف 
أف اهلل أحبك ما سخر لك سماكاتو كأرضون أليس كذلك؟ أرأيت إلى ىذا اإللو الذم يحبك أال 

ثم  -كما أكثرىا كما أجل ها  –تبادلو حبان بحب؟! كيف يتأتى لئلنساف أف يتبين دالئل محبة اهلل لو 
لذم أحبو فبل يبادلو حبان بحب؟ ال يتأتى ذلك. كحب اهلل لنا يا عباد اهلل يعرض عن ىذا اإللو ا

أسبع من حبنا لون نعم أسبع من حبنا لون كلقد رككا أف امرأة متعبدة كانت تخدـ في منزؿن 
استيقظ صاحب المنزؿ على صوتها كىي تدعو ربها في السجود في جوؼ الليل قائلةهلل اللهم إني 

مني كأف تغفر لي إلى  خر ما كانت تدعو بون فاستعظم الرجل كبلمها أسألك بحبك لي أف تكر 
ىذا كانتظر حتى إذا انتهت من صبلتها قاؿ لهاهلل ال يا ابنتين قولي أسألك بحب لكن كما أدراؾ 
أنو يحبكن قالت لو يا سيدم لوال حبو لي ما أيقظني في ىذه الساعةن لوال حبو لي ما أكقفني بين 

ا أنطقني بهذه النجولن نعم كنحن نقوؿهلل اللهم لوال حبك لنا ما جمعتنا في يديون لوال حبو لي م
رحابكن لوال حبك لنا ما حببت إلينا اإليمافن ما زينتو في قلوبنان ما كرىت إلينا الكفر كالفسوؽ 
كالعاليافن أفبل نبادؿ اهلل عز كجل حبان بحب يا عباد اهللن ىذا ىو العبلج الثالث. كسائل ثبلث 

ملنا معها استطعنا أف نطرد بهذا الحب كأف نكنس كل ما قد احتل قلبنا من األىواء إذا تعا
كالشهوات كالعالبيات كالرعونات كنحو ذلكن كإذا القلب نقي طاىر كإذا القلب كعاء طاىر 
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ألقدس حب أال كىو حب اهلل سبحانو كتعالىن كإذا أحببت اهلل بعد أف أحبك فأنا أىنئك كأبشرؾ 
ور لنا كأف اهلل عز كجل لن يحاسبنا بل سيجعلنا داخلين في شفاعة حبو لنا كحبنا بأنني كأنت مغف

لو. يقوؿ اإلماـ الغزاليهلل إف رجبلن من الالالحين رأل امرأة تدىش بالبكاء قائلةهلل كاهلل لقد سئمت 
ىذه الحياة كلو أني رأيت من يبيعني الموت الشتريتو شوقان إلى اهلل عز كجلن قاؿ لها الرجلهلل 

وقنة أنت بأف لك عمبلن صالحان تلقين بو اهللن قالتهلل ال كلكني أحبو أفرأيت أنو يعذبني كأنا أفم
 أحبو؟ ال. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم
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 ٚاإلٍالَ اٌزىف١وٞ ػٕل فظِٛٗ اإلٍالَ اٌزجش١وٞ فٟ اٌموآْ

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الع
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

الناس كعواطفون ىذه الالورة التي إليكم ىذه الالورة التي تجعل اإلسبلـ مهيمنان على مشاعر 
تجعل قلب اإلنساف السوم كقفان على محبة اهلل كتعظيمون صورة مأخوذة كما ىي من مر ة كتاب 

ن تعالوا فلنالغ إلى بياف اهلل سبحانو كتعالىن rاهلل القر ف كمن الالحي  الثابت من كبلـ رسوؿ اهلل 
 يقوؿ ربنا عز كجلهلل 

ًميعان ًإن وي  )قيٍل يىا ًعبىاًدمى ال ًذينى  ًة الل ًو ًإف  الل وى يػىٍغًفري الذُّنيوبى جى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]الزمرهلل 

 كيقوؿهلل

 [ْٖلنساءهلل  )ًإف  الٌلوى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي( ]ا

 :rكيقوؿ لرسولو محمد 

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

 هللكيقوؿ عز كجل خطابان لرسولو أيضان 

ٍلنىاؾى ًإال  رىٍحمىةن لٍٍّلعىالىًمينى( ]األنبياءهلل   [.َُٕ)كىمىا أىٍرسى

الثابت في  rىذه طائفة من  م كتاب اهلل عز كجلن كتعالوا نالغ ااف السمع من كبلـ رسوؿ اهلل 
 الالحي هلل
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يو قاؿهلل )من لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئان حيرٍّمىٍت عل rيركم الشيخاف من حديث أنس أف رسوؿ اهلل 
 النار(.

 rفيما ركاه أبو داكد كالحاكم في مستدركو من حديث معاذ رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  rكيقوؿ 
قاؿهلل )من مات ال يشرؾ باهلل شيئان لم تمسو النار( كفي ركايةهلل )من كاف  خر كبلمو ال إلو إال اهلل 

 نطع مخلالان بها لم تمسو النار(.

قاؿهلل )أشهد أف ال  rالارم بسندو صحي  أف رسوؿ اهلل كركل النسائي من حديث أبي عمرة األن
 إلو إال اهلل كأشهد أني رسوؿ اهللن ال يلقى اهللى عبده يـو القيامة مؤمنان بهما إال حيًجبىٍت عنو النار(.

قاؿهلل )عىرىضى لي جبريل من  rكركل الشيخاف من حديث أبي ذر رضي اهلل تعالى عنو أف رسوؿ اهلل 
فقاؿهلل أبشر أمتك بأف من مات ال يشرؾ  -حرة ضاحية من ضواحي المدينة كال -جانب الحىر ة 

باهلل شيئان دخل الجنةن قلتهلل كإف زنا كإف سرؽ؟ قاؿهلل نعم كإف زنا كإف سرؽن قلتهلل كإف زنا كإف 
 سرؽ؟ قاؿهلل نعم كإف زنا كإف سرؽ(.

ف هلل عز قاؿهلل )إ rكركل مسلم في صحيحو من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
كجل مئة رحمة أنزؿ كاحدة منها بين الجن كاإلنس كالطيور كالبهائم كالهواـ فبها يتعاطفوف كبها 

 يتراحموف كأخ رى تسعان كتسعين من رحمتو لعباده يرحمهم يـو القيامة بها(.

بأسرل في  rكركل الشيخاف أيضان من حديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قاؿهلل أيًتيى رسوؿ اهلل 
أعقاب غزكة من الغزكات كنظرنا كإذا امرأة تسعى الىثة بين األسرل تبحث عن شيءن فوقعت 

أتركف إلى ىذه المرأة ) :rعلى طفل حملتو كألالقتو بالدرىا كراحت ترضعو فقاؿ لنا رسوؿ اهلل 
 أطارحة كليدىا في النار( قلناهلل ال يا رسوؿ اهللن قاؿهلل هلل أرحم بعباده من رحمة ىذه بابنها(.

قاؿهلل )يدني اهلل عز كجل  rيركم مسلم من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل ك 
كيقوؿ لوهلل أتذكر إذ  -أم ستره يستره عن ااخرين  -أحدكم يـو القيامة منو فيضع عليو كنفو 

عملت كذا ككذان يقوؿهلل نعم يا ربن يقوؿهلل أتذكر إذ عملت كذا ككذان يقوؿهلل نعم يا ربن يذكره 
هلل عز كجل بمعاصو كاف قد اقترفها في دنياهن ثم يقوؿ لوهلل فلقد سترتها عليك في دار الدنيا كىا ا

.)  أنا أغفرىا لك اليـو
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ركل الحاكم كأبو داكد كالطبراني كالبيهقي من حديث أنس كمن حديث أبي موسى األشعرم أف 
 قاؿهلل )أمتي ىذه أمة مرحومةن مغفور لهان متاب عليها(. rرسوؿ اهلل 

عباد اهللهلل أرأيتم إلى ىذه الالورة التي ىي مأخوذة بدقة من مر ة كتاب اهلل عز كجل كما سمعتم 
كما سمعتمن أرأيتم إلى ىذه الالورة كيف توقظ   rكمن مر ة الالحي  الثابت من كبلـ رسوؿ اهلل 

 -لب الفطرة اإليمانية الكامنة في كياف كل إنساف؟ نعم. أرأيتم إلى ىذه الالورة إنها تجعل الق
يتلظى بمحبة اهلل أيان كاف صاحب ىذا القلب ما لم يكن مستكبران على اهللن ما لم  -قلب اإلنساف 

يكن معاندانن ما لم يكن من الناس الذين حجزكا أنفسهم عن العقبلنية كحبسوا أنفسهم في سجوف 
من مر ة كبلـ  االستكبارن أما ما عدا ىؤالء فما من قلب يقف أماـ ىذه الالورة المستلة المأخوذة

إال كيتلظى بحب اهلل عز كجل كتعظيمو كمهابتون كمن ثم فلف  rاهلل كمر ة كبلـ حبيبنا رسوؿ اهلل 
اإلسبلـ يغدك مهوان لقلوب الناسن كمن ثم فلف ىذه الالورة تحبب اإلسبلـ على عقوؿ الناس كإلى 

حقائع ىذا اإلسبلـ أفئدتهم كإلى مشاعرىم كتقرب المسافة ما بين الفكر اإلنساني كما بين 
العظيمن كمن ثم فلف ىذه الالورة التي ىي تجسيد لحقيقة اإلسبلـ كما رأيتم تقرب ما بين الفئات 
كالفرؽ اإليمانية المختلفة مهما تباعدتن تجمعها جميعان تحت راية كحدانية اهلل سبحانو كتعالىن 

ؽ الذم ال شريك لون المحيي تجمعها جميعان تحت راية كحدانية الخالع الذم ال شريك لون الراز 
المميت الذم ال شريك لون كمن ثم فهيهات لمن يريد أف ينفخ في نيراف االحتكاكات الطائفية 

كمن ثم الحركب أك العداكات كالبغضاء الطائفيةن ىيهات لمن يريد أف ينفخ في ذلك أف يناؿ شيئان 
ها شركل نقيرن لم نح  منها من مراده من كراء ىذا الكيدن تلك ىي الالورة التي لم نضف إلي

شيئان كلم نضف إليها شيئان  خرن صورة أمينة كما رأيتم مأخوذة من نسيج كبلـ اهلل كنسيج حديث 
الالحي  الثابت عن لسانو. كلكن تعالوا فانظركا إلى الالورة األخرلن الالورة  rالمالطفى 

طاكلةن أحقاد تفوح رائحتهان السوداء القاتمةن الالورة التي ىي ركاـ من األحقاد المتقادمة المت
يفوح النتن منهان صورة من السواد القاتم أجل لهذه األحقاد المتقادمةن أم صلة ترل يوجد بينها 
كبين دين اهلل؟ أنا أسأؿ كعلى العاقل أف يجيبن أم صلة توجد بينها كبين كتاب اهلل الذم سمعتم 

ن صورة من rـ حبيبنا المالطفى قبسات منو؟ أم عبلقة توجد بينها كبين ما سمعتم من كبل
األحقاد كالضغائن المستكنة التي تقادـ عليها الدىرن تعبر عن ذاتها بالنهم إلى منظر الدماءن تعبر 
عن ذاتها بالبحث عن مبررات القتلن تبحث عما يمكن أف يشفي غليلها عن طريع العثور على 

يمكن أف تػيٍنسىج من أفئدة كعقوؿن  مبررات الكيدن على مبررات القتل كالتخريب كاإلفسادن صورة
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صورة يمكن أف تتألف من أفكار أناس شذ ت إنسانيتهم عن قوانين اإلنسانية جمعاء فتحولوا إلى 
كحوش ضارية تمارس ىمجية ما مثلها كلكن أف تلالع ىذه الالورة بالقر ف! ىذا أمر جلل 

ذا أمر غريب كعجيبن صاحب ىذا الكبلـ! ى rكغريبن أف تلالع ىذه الالورة بحبيبنا محمد 
أف تلالع ىذه الالورة باإلسبلـ! أمر غريب كما أعهد في التاريخ أف  ذانان إنسانية قد طرؽ سمعها 
مثل ىذا التالور ق . أف يدعوا أصحاب ىذا التالور األسود القاتم أف يدعوا إلى القتل الذم 

دكاف الكيفيين باسم ينبغي أف يستحرن إلى اإلفساد الذم ينبغي أف يستمرن إلى التخريب كالع
 الجهاد في سبيل اهلل! إنو ألمر غريب كعجيبن نعم يا عباد اهللن اهلل يقوؿ لرسولوهلل

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيمٍ   [.ًُٗٓفي األىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل  كىاٍستػى

كيقوؿ قائل ىذا التالورهلل ال بل الغلظة ىي سبيلنا كالفظاظة ىي طريقنا كرأس مالنان كالقتل 
يؤكد مثنى كثبلث كرباع أف  rكالتخريب الكيفياف ىما الهدؼ المرسـو أماـ أبالارنا. رسوؿ اهلل 

لم تمسو النارن لن تحجب عنو الجنةن كيقوؿ  من مات كىو ال يشرؾ باهلل شيئان حيرٍّمىٍت عليو النارن
قائلهمهلل الن ىذا الكبلـ مردكدن إف لم يكن على شاكلتنا كلم يكن ينهج نهجنا كلم يكن يالطبغ 

بأمزجتنا فهو كافر كمن ثم فهو يستحع القتل كمن ثم فلف إعبلف الجهاد بالنسبة لو كألمثالو 
حكمة من ذلكن من ىم الذين يدعموف ىذا مرفوعن نعمن ىذا شيء غريب يا عباد اهللن فما ال

ن إنها rالنهج البل قر نين ىذا النهج البل نبومن ىذا النهج المضاد بكل ما تركىنا عليو رسوؿ اهلل 
قول معادية لئلسبلـ عداكة تاريخية تقليدية ىي التي تدعم كىي التي تقدـ كىي التي تدفعن كيف؟ 

فاليل ربما سيأتي فيما بعدهلل أعداء دين اهلل عز كجل دعوني أقل لكم كلمات البد أف أقولها كالت
في أمريكا كأكربا كتقودىم الالهيونية العالمية كانوا يضعوف أماـ أبالارىم خططان تقليدية لمحاربة 
اإلسبلـن كتاباتن ادعاءاتن اتهامات للقر فن لرسوؿ اهللن مؤلفات كانت تنشر فيما بينهمن مظهر 

ن اهللن ظنوا أف ىذه الطريقة ىي التي تخنع دين اهلل سبحانو من مظاىر العداكة كالبغضاء لدي
كتعالىن كلكن تبين لهم أف األمر على النقيض من ذلكن في أكركبا مثقفوف كفي أمريكا كذلك 

مثقفوف شأنهم أف يلتفتوا إلى أم أحدكثة من ىذا القبيل فيبلحقوىان رأكا الكبلـ الذم يتعالى من 
على اإلسبلـن اتهامان لنبي اإلسبلـن اتهامان للقر ف فما كاف منهم إال أف أفواه غير المسلمين ىجومان 

أقبلوا إلى دراستون كانت النتيجة لهذا األمر أف دخل في اإلسبلـ من جراء ىذه الطريقة أكثر 
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بكثير ممن تاليدكه لبلبتعاد عن اإلسبلـ كإنني ألذكر من ىؤالء موريس بوكامن كإنني ألذكر من 
ركدمن كإنني ألذكر من ىؤالء كثيرينن قادة الفكر في أكركبا كاف الفضل في ىؤالء ركجيو غا

توجههم لئلسبلـ ىجـو األكركبيين كثلة من األمريكيين إلى اإلسبلـن عشرات الناس بهذا الشكل. 
نظركان كجدكا أف ىذا الطريع يخدـ اإلسبلـن قاؿ قائلهم كمنهم المستشار للرئيس األمريكي 

اؿ قائلهمهلل ال ليست ىذه الطريقةن الكيد لئلسبلـ ينبغي أف ينبع من المسلمين األسبع كلينتوفن ق
أنفسهمن لكن من المسلمين الذين طلقوا اإلسبلـ بسرائرىم كما يزالوف يدعوف انتسابان إليو 
ىذا  -بألسنتهمن ىذا ىو الشرط األكؿن الشرط الثاني ينبغي أف يبرز اإلسبلـ في سلوؾ ىؤالء 

بمظهر تقشعر منو النفوسن تشمئز منو الفطرة اإلنسانيةن  -لمين في الظاىر الطابور من المس
ينبغي أف يبرز ىؤالء اإلسبلـ على أنو من الفظاظة بمكاف على أنو يعشع الدماءن يعشع لوف الدماء 
أينما كجد كأينما طف ن ينبغي أف يكوف منهج ىؤالء إلى الكشف عن حقيقة اإلسبلـ إظهار إسبلـ 

لفرائهن إظهار إسبلـ ال يعلم للرحمة معنىن إظهار إسبلـ يتربه باإلنسانية الدكائرن ترتعد منو ا
نعمن كعثركا على الطابور الذم يخدمهم في ىذان كاألدلة كثيرةن كأنطوف الليك المستشار للرئيس 

 األمريكي األسبع كلينتوف كاحد ممن خط  ككاحد ممن كضع الخطةن نعم.

إلخوة في حاضر عالمنا اإلسبلمي ىنا كىنا كىناؾ من المظهر الذم إذان ىذا الذم تركنو أيها ا
يتناقض مع ما سمعتم من كبلـ اهللن يتناقض مع ما سمعتم من كبلـ رسوؿ اهللن إنو عمل يمارسو 

جنود كالقيادة ىناؾن إنو عمل يمارسو جنود كالقيادة ىنا في إسرائيل كىناؾ في أمريكان أقوؿ قولي 
 عظيم.ىذا كأستغفر اهلل ال

 عباد اهللهلل يقوؿ اهلل عز كجلهلل

ٍتًر * كىالل ٍيًل ًإذىا يىٍسًر * ىىٍل ًفي ذىًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو(  )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍشرو * كىالش ٍفًع كىاٍلوى
 [.ٓ - ُ]الفجرهلل 

ليالي العشر أجمع علماء التفسير أف المراد بالليالي العشر التي أقسم بها ربنا عز كجل إنما ىي ال
كقاؿ فيما اتفع عليو  rاألكلى من شهر ذم الحجةن كلقد أكض  ذلك حبيبنا المالطفى 

األياـ  -الشيخافهلل )ما من أياـ العمل الالال  فيها أحب إلى اهلل عز كجل فيها منو في ىذه األياـ 
كال الجهاد ( قالواهلل يا رسوؿ اهلل كال الجهاد في سبيل اهلل؟ قاؿهلل )-العشر من أكائل ذم الحجة 

في سبيل اهلل إال رجبلن خرج بنفسو كمالو فلم يعد منهما بشيء( أقوؿهلل ترل ىل يلتفت رافعو لواء 
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الجهاد في القتل الذم يستحر منهم إلى ىذا الذم يقولو اهلل كإلى ىذا الذم يؤكده رسوؿ اهلل؟ 
اهلل فيغمدكف ىل يلتفتوف إلى ىذا الذم يقولو رسوؿ  -كىم رسل الجهاد  -ترل ىل يلتفتوف 

 إذا قاؿهلل rأسلحتهم كيمدكف جسور الوفاؽ كالود مع إخوانهم كما أكصى اهلل رسولو محمدان 

ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم( ] ؿ عمرافهلل   [.ُٗٓ)فىًبمى

ىل تستيقظ بين جوانحهم فطرة اإليماف باهللن فطرة دين اهلل سبحانو كتعالىن ىل يعود أحدىم إلى 
 rنفسو ليقوؿ ماذا نالنعن نحن في العشر األكؿ من شهر ذم الحجة كىذا ما يقولو المالطفى 
لى فلنغمد أسلحتنا التي ننشرىا في كجوه بل في أعناؽ إخواننا المؤمنين المسلمينن تعالوا نعد إ

اهللن نالطل  إلى اهلل ترلن أسأؿ اهلل عز كجل أف تفيض أفئدتهم بهذه الفطرةن أسأؿ اهلل أف يوقظ 
بين جوانحهم ىذه الفطرة إف لم تكن قد ماتت بعدن كإني ألسأؿ أيها اإلخوة ىؤالء الذين ال 

ل االشتياؽ يعلموف سبيبلن للتعامل مع ااخر إال سبيل الفظاظةن سبيل الغلظةن سبيل االتهاـن سبي
إلى الدماءن أقوؿ للواحد من ىؤالءهلل أإذا رأيت نفسك قد تمددت على فراش الموت كطرؽ ملك 

الموت بابك كرأيت نفسك بين يدم اهلل أتتعامل معو بالمنهج ذاتو الذم تتعامل مع إخوانكن 
أتقابلو بهذه الغلظة كالفظاظة  نذاؾن أـ تنسى غلظتك كفظاظتكن تضؤؿ ثم تضؤؿ ثم تضؤؿ 
لكي تستنجد الرحمة من اهلل  نذاؾ؟ يا ىذا لماذا ال تسأؿ نفسك ىذا السؤاؿ؟ لماذا ال تسأؿ 
نفسك كيف سيكوف موقفك كأنت اإلنساف الذم ال يعلم للرحمة صورة كأنت اإلنساف الذم ال 
يضع نالب عينيو أماـ إخوانو إال االتهاـ بالكفر كاإلبداع كموجبات القتلن سائل نفسكهلل أقادر 

 ف تتعامل مع ىذا المنهج عندما تجد أف ملك الموت يستل ركحك؟أنت أ
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 ػياٌء ِٛعٗ ٌٍّؾو١ِٚٓ ِٓ اٌؾظ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

صيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأك 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

أعود فأحدثكم مرة أخرل عن ىذه األياـ كالليالي العشر التي أقسم اهلل عز كجل بها في محكم 
 تبيانو إذ قاؿهلل 

ٍتًر * كىالل ٍيًل ًإذىا يىسٍ  ًر * ىىٍل ًفي ذىًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو( )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍشرو * كىالش ٍفًع كىاٍلوى
 [ٓ - ُ]الفجرهلل 

أحدثكم عن ىذه األياـ كالليالي التي تمر بنا كالتي نعيش في رحابهان ىي األياـ كالليالي التي 
تحدث عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه البخارم عن ابن عباس رضي اهلل عنو كىو 

ـ التي نمر بهاهلل )ما من أياـ العمل الالال  فيها أحب إلى اهلل سبحانو يتحدث عن فضل ىذه األيا
كتعالى منو في ىذه األياـ(ن كالحظوا أيها اإلخوة أف رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عىبػ رى بأكسع كلمة 
جامعة كىي )العمل الالال (ن كلمة العمل الالال  تشمل فيما تشمل أكالن العبادات التي أمر اهلل 

ا في محكم تبيانو كبينها رسوؿ اهلل في الثابت الالحي  من سنتون ثم إف ىذه الكلمة عز كجل به
تحتضن كتشمل كل ما يالل  المجتمع اإلنساني فردان كجماعة إلى أف تنتهي ىذه األعماؿ 

الالالحة بلماطة األذل عن الطريع كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فما من عمل صال  
انية فردان أك مجتمعان يؤديو اإلنساف ابتغاء مرضاة اهلل عز كجل إال كضاعف لو يحقع الخير لئلنس

اهلل سبحانو كتعالى أجر ذلك أضعافان ال تحالىن ال تتبين ىذه األضعاؼ إال عندما نقف بين يدم 
رب العالمين سبحانو كتعالى. كلكن فلتعلموا يا عباد اهلل أف اهلل عز كجل بمقدار ما يزداد رضان عن 

عماؿ الالالحة إذ يتقرب بها المؤمن في ىذه األياـ إلى اهلل عز كجل فلف اهلل عز كجل يزداد األ
سخطان بقياـ العبد بالسيئ من األعماؿن األعماؿ التي تسيء إلى اإلنسانية أك باإلعراض عن أكامر 
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مل العمل اهلل سبحانو كتعالى التي نه عليها في محكم تبيانون بمقدار ما يكـر اهلل العبد إذ يع
الالال  في ىذه األياـ يسخ  اهلل عز كجل على الذم يسيء إلى اإلنسانية في ىذه األياـن فما 
بالك باليـو الذم تػيوٍّجىٍت فيو ىذه األياـ كالليالي أال كىو يـو عرفة كىو الوتر الذم أقسم اهلل عز 

ن ال أريد أف أطيل في الحديث عنو كلكن بوسعكم أيها  كجل بون يـو عرفة كما أدراؾ ما ىذا اليـو
اإلخوة أف تنالوا كل ما فيو من أسرار كأف تتعرضوا لكل ما فيو من رحمات لئلقباؿ فيو إلى اهلل 
ن كقد في  بكل ما يمكن أف تقبلوا فيو من األعماؿ الالالحة كفي مقدمة ذلك صياـ ذلك اليـو

كسلم قاؿهلل )صياـ  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو -أصحاب السنن كلهم  -صحي  مسلم كغيره 
يـو عرفة أحتسب على اهلل عز كجل أف فيو كفارة سنة  تية كأف فيو كفارة سنة ماضية(. ىنا البد 
أف أقوؿهلل إف لنا إخوة كأخوات كانوا يحلموف إلى ما قبل أياـ قليلة بأف يكوف لهم ناليب في 

كيركحوا إلى بيت اهلل استضافة اهلل سبحانو كتعالى لهم في رحاب مكةن كانوا يحملوف بأف يغدكا 
سبحانو كتعالى في ىذه األياـ طائفين ماللين راكعين ساجدينن كانوا يحلموف ليل نهار بأف 

تحتضنهم ذرا عرفة كما تحتضن الحجيج أجمع كبأف بوسعهم  نذاؾ أف يشكوا إلى اهلل شؤكنهم 
هذان كفجأة حيل ما كسعتهم الشكول كأف يبكوا بين يدم اهلل ما كسعهم البكاءن كانوا يحلموف ب

بينهم كبين ىذا الذم كانوا يحلموف بون كفجأة أكصد الباب الذم لم يوصد منذ بعثة رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم إلى ىذا اليـو في كجو ىؤالء الذم كانوا يحلموف بأف يكوف لهم ناليب من 

قامي ىذا أف أبلغهم ىذه الطاعةن ناليب من ىذه المقربة إلى اهلل سبحانو كتعالىن كأنا أريد في م
تعزية أرجو أنها ستخفف من لواعج األلم الذم فاجأىمن أرجو أف تخفف ىذه التعزية من لظى 
الخيبة التي مينيوا بهان أقوؿ كأرجو ك مل أف يسمعوا ىذا الذم سأقولوهلل عبد اهلل بن المبارؾ رجل 

أستطيع أف أتحدث اليـو في  ال –كال أتأل ى على اهلل  –من كبار الالالحين بل من كبار األكلياء 
ىذا المقاـ عن مناقبون يقوؿهلل كنت في العاـ الماضي حاجان إلى بيت اهلل الحراـ كفي ليلة من ليالي 
منى رأيتني في الرؤيا نائمان كعند رأسي اثناف يتحدثاف يقوؿ الواحد منهما لآلخرهلل أتدرم كم ىم 

الن قاؿهلل إف كثيران منهم لم يقبل اهلل حجهم الذين قىًبلى اهلل حجهم في ىذا العاـ؟ قاؿ الثانيهلل 
كلكن صف  اهلل عنهم جميعان كقبل حجهم جميعان بفضل موفع اإلسكافي الشامي على أنو لم 
يحجن يقوؿ عبد اهلل بن المبارؾهلل فاستيقظت كليس لي ىىمٌّ إال أف أعود فأعثر على ىذا الرجل 

اهلل بون كاتجهت إلى الشاـ كأخذت  كأعلم قالتو كالسبب في ىذا الفضل العظيم الذم أكرمو
أبحث كأبحث كأبحث كصبرت إلى أف عثرت على موفع اإلسكافي الشامين سألتو ما خبرؾ مع 
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الحجن أحججت؟ قاؿهلل الن قاؿهلل فحدثني عن قالتكن قاؿهلل كما السبب؟ قاؿهلل حدثني فلف 
دخر كل ما يزيد حدثتني فسأخبرؾن قاؿ لوهلل أنا عملي إسكاؼ ككاف من شأني منذ أكؿ العامل أف أ

من نفقات بيتي في مكاف أرجو أف أحج بو في نهاية العاـ أك الذم يليو إلى بيت اهلل الحراـن كلما 
دنا الموسم نظرت فوجدت أف المبالغ التي ادخرتها يمكن أف تفي بحاجتي إلى الحج إلى بيت 

بلتني امرأتي ككانت حامبلن اهلل الحراـن فأخذت أعد العدةن كبينما أنا عائد إلى الدار ذات يـو استق
كنظرت فلذا برائحة الشواء تفوح في الدارن أعطتني كعاءن كقالت ليهلل اذىب فاطرؽ باب جيراننا 
كحدثهم عن كضعي كأنني بحاجة إلى شيء من ىذا الشواء الذم تفوح رائحتون فأخذت الوعاء 

طلبت منها أف تضع كطرقت البابن خرجت امرأة كحدثتني من كراء البابن قلت لها كحدثتها ك 
شيئان من الشواء في ىذا الوعاءن نظرت كتلبثت ثم قالتهلل سأعطيك كلكن دعني أخبرؾ عن قالتي 

كأنا مضطرة أف أخبرؾ عنهان فلف رأيت أف ذلك يالل  لكم أعطيتكن قاؿهلل ما القالة؟ قالتهلل 
كنظرت كإذا مات زكجي منذ فترة طويلة كنفدت النفقة منذ أسابيع كأكالدم يتضوركف اليـو جوعان 

بالهبلؾ يطرؽ بابهم كيتهددىمن نظرت فوجدت على مقربة منا شاة قد نفقت كألقاىا أصحابهان 
أخذت قطعة منها كجئت بها إلى البيت ألقدـ لهم منها طعامان يحميهم من الهبلؾ كيسد رمقهمن 

ىذا يقوؿ اإلسكاؼهلل فرجعت كأنا ألطم كجهين قلت في نفسيهلل ىذه جارتي تعاني كأكالدىا من 
السغب الذم كاد أف يوديهم إلى الهبلؾ كأنا أجمع الماؿ من أجل أف أحج بو إلى بيت اهلل 
الحراـن أخذت ىذا المبلغ الفائض لدم كلو كعدت فطرقت بابها كقلت لهاهلل خذم ىذا ماؿه 
أرسلو اهلل عز كجل إليكن قاؿ لو عبد اهلل بن المبارؾهلل أبشرؾ بأف اهلل لم يكتب لك أنت حجة 

 ل قبل حجة الحجيج أجمع بسببك أنت.فق  ب

أقوؿ لهؤالء اإلخوة كاألخوات الذين كضعوا كل ىمهم في أف يكونوا حجاجان في ىذا العاـ إلى 
بيت اهلل الحراـن ىىي أكا النفقة كىىي أكا الزاد كتهيأكا لهذا الذم كانوا يحلموف بو فحيل بينهم كبين 

أال تريدكف من كراء ذلك األجر العظيم المدخر لكم  ذلكهلل أال تريدكف من كراء ذلك مرضاة اهللن
عند اهللن افعلوا ىذا فعلو موفع اإلسكاؼ يجعل اهلل عز كجل من حجكم كفارة لذنوب كثير من 
الحجاج الذين قد ال يقبل اهلل عز كجل حجهمن ألستم قد كضعتم نالب أعينكم أف تنفقوا ىذا 

؟ نعم قوالن كاحدانن بوسعكم أف تتوجهوا بو إلى ما الماؿ في التوجو إلى بيت اهلل الحراـ حجاجان 
يزيدكم أجران عن اهلل عز كجلن أال تركف الحاجاتن أال تركف النكباتن أال تركف الناس الذين شيرٍّديكا 
من ديارىمن أال تركف إلى البيوتات التي خيرٍّبىٍتن أال تركف إلى الناس الذين يلتفتوف يمينان كشماالن 
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ن الماؿ يعودكف بو فيرمموف بو بيوتهم؟ عودكا أيها اإلخوة كاألخوات بهذا يبحثوف عن شيء م
الماؿ الذم عزمتم أف تحجوا بو إلى بيت اهلل الحراـن عودكا بو إلى ىؤالء المحتاجين كأنا الضمين 

كأنا الكفيل أف يكتب لكم اهلل عز كجل األجر الذم كتبو لموفع اإلسكافين أقوؿ قولي ىذا 
 لعظيم.كأستغفر اهلل ا

عباد اهللهلل لعلو قد بلغكم أف مشيخة في بلدة عربية مجاركة لنا أفتت على سمع العالم العربي 
كاإلسبلمي أجمع بكفر سوريا كبردتها كبأف على العالم اإلسبلمي أجمع أف يتجو بقتالها في سبيل 

ن متمثبلن  في سبلحو يعينوف  اهلل عز كجل كأف على الموسرين أف يقدموا العوف لهؤالء متمثبلن في ماؿو
بو المقاتلين الذين يجب أف يتجهوا مجاىدين في سبيل اهلل أما الكفر أك الردة التي كقعت في 

 سوريا.

 كالذم أريد أف أقولو أمراف اثناف أيها اإلخوةهلل

أكالنهلل ما ىي المحكمة التي نطقت بهذا الحكم كعبلـ اعتمدت من رؤية رأتها أك كبلـ كفرم 
أناس شهدكا بهذا الكفر؟ كىذا ما نه عليو علماء الشريعة اإلسبلميةن ما سمعتو أك شهادة من 

ىي ىذه المحكمة التي نطقت بهذا الحكم؟ كعلى أم أساس من قوؿو سمعوه أك من فعل رأكه أك 
 من شهادة شهود شهدكا بذلك؟

التوبةن من استنطقىنىا األمر الثانيهلل أننا لم نر في ىؤالء الذين أيٍرًسليوا إلينا من قبلهم من ذىك رىنىا ب
بالشهادة كإنما رأينا فيهم من يرتكبوف الفواحش كالموبقاتن رأينا فيهم من يعكفوف على 
المخدراتن رأينا فيهم من يسددكف رصاص القتل إلى الماللين في صبلتهمن إلى الراكعين 

جد ككنائس الساجدين أثناء توجههم إلى اهللن رأينا فيهم من يقالدكا إلى دكر العبادة من مسا
يحطمونهان يلالقوف بها أسباب االتقاد كأسباب االحتراؽن كحسبكم نموذجان لذلك ما جرل 
بالجامع األموم الكبير في حلب من شناعات صارخة دك ٍت على سمع العالم أجمعن قواذؼ 
اخترقت بها جدراف المسجدن كيًجدى من دخل باسم الجهاد إلى ىذه المساجد بنعالهم القذرةن 

سىٍت الفرش أيما تدنيسن توجهوا إلى خزائن المالاحفن حطموىان أخرجوا منها المالاحف دينٍّ 
كألقوىا أرضانن نعم ألقوىا أرضانن كاتجهوا إلى ااثار النبوية المتمثلة في شعرات توارثناىا من عالر 
ن شعرات النبي صلى اهلل عليو كسلمن أقبلوا إ لى الالحابةن أجل من عالر الالحابةن إلى ىذا اليـو
ىذه ااثار النبوية فحطموىان أىذا ىو مظهر الجهاد في سبيل اهلل؟! كمن العجب الذم يبكي 
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كربما يضحك أف المجاىدين الذين أيٍرًسليوا إلينا يمعنوف في بيوت اهلل كفي مقدمتها ىذا الجامع 
م قرار حتى يبدؤكا األموم تخريبان كتحريقان كتمزيقان كتدنيسانن كالذين اتهموا بالكفر كالردة ال يقر له

فعبلن بلعادة ىذا المسجد الجامع إلى شأنون ال يقر لهم قرار حتى يشكلوا اللجاف المعنية 
كالميزانية التي البد منها كالوسائل التي ينبغي البداءة بها منذ فجر حالوؿ ىذه النكبة كىا ىم 

ين يػيتػ هىميوفى بالكفر أالء يفعلوفن أليس عجيبان أف يمعن المجاىدكف في التخريب كأف يمعن الذ
بلشادة المسجد كعمارتون أغلب الظنن بل أقوؿ أغلب الظنن أنا متيقن أف سوريا لو غرست في 
قلب إسرائيل سفيران لها كأرسلت معو كتابان إلى رئيس إسرائيل تالافيو الود كتغازلو في الحب 

الال  لها كحاجيات لها إذان كتنعتو بالالديع العزيز كتعده بتنفيذ كل ما تتطلع إليو إسرائيل من م
لعثر ىؤالء على إيماننا الضائع كلعثركا على إسبلمنا كىويتنا التي كانت خفية ضائعة عنهمن على أف 
ىويتنا ال تضيع ككيف تضيع كرسوؿ اهلل قاؿ عن الشاـ في حديث صحي  نعمهلل )ىي خيرة اهلل من 

 أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده( ىذه الشهادة نعتز بها.

ماذا بقي يا عباد اهلل؟ بقي أف أقوؿ شيئان أتوجو بو إلى جيشنا العزيز الغالي أجل أجل العزيز الغالي 
بما أتوجو بو إلى نفسي كإليكم إلى قادة ىذه األمة جمعاء أدعوىم قيادة كضباطان كجنودان إلى 

كتعالىن أدعوىم إلى التوبة بين يدم اهلل سبحانو كتعالىن أدعوىم إلى االصطبلح مع اهلل سبحانو 
تنفيذ أكامر اهلل سبحانو كتعالى جهد االستطاعةن أدعوىم إلى التسامي عن كل ما قد حـر اهلل 
سبحانو كتعالىن أال فليعلموا أنهم أقرب الفئات كلها إلى لقاء اهللن بينهم كبين الشهادةن بينهم 

هلل بأف يتهيئوا للقاء اهلل عز كجلن كبين لقاء اهلل ربما دقائع فهم أحرل الناس بأف يتهيئوا للقاء ا
أعدىم كأنا الضامن إف ىم فعلوا ذلك أنهم سيكونوف مالداقان لكبلـ رسوؿ اهلل القائل في 

الحديث الالحي هلل )نياًلٍرتي بالرعب إلى مسيرة شهر( كلقد قاؿ العلماء إف ىذا ليس أمران خاصان 
لقيامةن فكونوا كما أقوؿ لكم تكونوا برسوؿ اهلل بل ينطبع عليو كعلى جنود المسلمين إلى يـو ا

كر اثان لهذه المزية التي خه اهلل عز كجل بها رسولون كونوا كما أقوؿ لكم بل كما يقوؿ اهلل سبحانو 
 كتعالى كلسوؼ يكوف كل منكم مالداقان لكبلـ اهلل عز كجلهلل

بٍػهيمي الٌلوي بًأىٍيًديكيٍم كىييٍخزًًىٍم كىيىناليرٍكي  ٍم عىلىٍيًهٍم كىيىٍشًف صيديكرى قػىٍوـو مٍُّؤًمًنينى( ]التوبةهلل )قىاتًليوىيٍم يػيعىذٍّ
ُْ.] 
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يا أيها اإلخوة أال فلتعلموا أف أعتى سبلح يرعب العدك ىو سبلح االلتجاء إلى اهللن السيما عندما 
يكوف ىذا االلتجاء صادران ًمٍن مىٍن؟ ًمٍن مىٍن يواجهونهمن ىذه ىي كلمتي األخيرة كليسمع الذين 

ا بالكفرن كليسمع الذين ينعتوننا بالردةن ال يمكن أف نولي كجهنا إلى شطر الغربن ال يمكن ينعتونن
 أف نولي كجهنا إال إلى مرضاة اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائلهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرةهلل   [.ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى

محمد نبينان كموالنا اهلل كلينان أما ىذه الفتول التي ال نشك في أنها صدرت من ىذا ىو كلينان 
البيت األبيض األمريكي كحظيت بتوقيع إسرائيل فلسنا منها في شيءن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل العظيم.
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 ٔؾٓ ِغ ػلاٌخ هللا ال ِغ ك٠ّمواؽ١خ إٌفبق

 

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

رةى اإلنسانية منذ فجر كجودىا يقـو على أساسين إف اإلسبلـ الذم شر ؼى اهللي عز كجل بو األس
اثنين ال ثالث لهمان أكلهما معرفة الحعن ثانيهما ممارسة العدؿ. أما معرفة الحع فلنما يراد منها أف 
يعلم اإلنساف مكوف ىذه المكونات التي يعيش في رحابها كمبدأىا كمنتهاىا كأف يعلم ىوية نفسو 

االبتداء كإليو االنتهاءن كأما ممارسة العدؿ فخبلصة ما تعنيو ىذه  عبدان مملوكان هلل عز كجلن منو
الكلمة أك ىذا األساس الثاني أف يتبلقى أفراد المجتمع اإلنساني على التنسيع فيما بينهم بين 

الحقوؽ كالواجباتن فبل يضح ى بواجب في سبيل التمتع بحع كال يضح ى بحع في سبيل 
كلٍّ من ىذا الجانبين حقو كامبلن غير منقوصن تلك ىي العدالة التمسك بواجبن بل يجب إعطاء  

في كل ما يتالوره كيتلمس بحثو عنها العقبلء جميعان أيان كانت نحلتهم كأيان كاف مذىبهم. غير أف 
العدالة التي رسمتها الشريعة اإلسبلمية إنما شاءىا اهلل عز كجل ثوبان سابغان فيالٍّلى على قدر 

معانيهان فبل يضيع من ىذه العدالة اختبلؼ في دينن ال يضيع منها اختبلؼ اإلنسانية في أكسع 
في عرؽن اختبلؼ في لغةن اختبلؼ في مذىبن ال يضيع من حدكد ىذه العدالة اإلنساني 

المطلقة المالال  الجانبية التي قد تدفع أصحابها إلى التضحية في كقت ما بجانب من جوانب 
أملوا في ىذا الذم أقوؿ لكمن تأملوا في مالداؽ ىذا الذم أقولو العدالةن بمعنى من معانيهان كت

 لكم من خبلؿ ما يقولو اهلل عز كجلن يقوؿهلل 

 [.ٖ)كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل( ]المائدةهلل 

 لعدالة فبل تعدلوا ما بينكم كبينهمن كيقوؿهللأم ال يحملنكم بغضكم ألقواـ على أف تنسوا ا
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ًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوٍا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربىى كىبًعىٍهًد الٌلًو أىٍكفيوٍا( ]األنعاـهلل   [.ُِٓ)كى

 كيقوؿهلل

ٍمتيم بػىٍينى الن اًس أى  ًإذىا حىكى ف تىٍحكيميوٍا بًاٍلعىٍدًؿ ًإف  الٌلوى )ًإف  الٌلوى يىٍأميريكيٍم أىف تيؤدُّكٍا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كى
 [.ٖٓنًًعم ا يىًعظيكيم ًبًو( ]النساءهلل 

 كيقوؿهلل

هىى عىًن اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر( ]النحلهلل  ًإيتىاء ًذم اٍلقيٍربىى كىيػىنػٍ  [.َٗ)ًإف  الٌلوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كى

ه المسلمين فيما مضىن كتلك ىي عدالة اإلسبلـ تلك ىي عدالة اإلسبلـ التي شرؼ اهلل بها عباد
التي شرفنا اهلل عز كجل بها في ىذا العالر. ىكذا كنا كىكذا نحن كال نزاؿن فكيف كاف الغرب 

؟ تعالوا نقارف يا عباد اهلل مقارنة سريعة.  كإالـ  ؿ حالو اليـو

الشاـ مستعمرة  فيما مضى استعمر الغرب ببلد الشاـ كببلد مالر كببلدان كثيرة أخرلن كانت
ركمانية ككاف الحكم الركماني يظل يوقع بين النالارل كبين اليهود كينفخ في نيرات البغضاء 

كالعداكة بينهم من أجل أف يستغل الحكم الركماني الفرصة لمزيد من االستقرار فوؽ ىذه األرضن 
 لمزيد من البقاء فوقها.

ةن اختارت اإلمبراطورية الركمانية مذىبان كفي مالر تظاىر الحكم الركماني بالدخوؿ في المسيحي
من مذاىبها كراحت تلـز بقية المذاىب باالنخراط في مذىبها بحسب الظاىر بدافع من القناعة 
الدينية كالواقع أنها من أجل فوائد سياسيةن ككم ككم قيًهرى المسيحيوف كأكذكا كقػهتػٍّليوا من خبلؿ 

ي مذبحة بيزنطية كاحدة قيًتلى ما ال يقل عم مائتي ألف ىذه السياسةن في يـو كاحد يا عباد اهلل ف
التي كاف يمارسها الغرب  -أك قل الديمقراطية  -من اليعاقبة المسيحيينن ذلك ىو مثاؿ للعدالة 

  نذاؾن فكيف كاف اإلسبلـ يمارس العدالة  نذاؾ؟

ى أف يأتي أمير فيًتحىٍت ببلد الشاـ كما تعلموف كأصر المسيحيوف السيما رجاؿ الدين فيهم عل
المؤمنين عمر فيتشرفوا بلقائو كمعرفتو كيخطُّوا كتاب الالل  معو. كجاء عمر فبدأ أف اتجو إلى 
الالخرة المقدسة التي كاف يبجلها اليهود كإذا بها مثابة ألتربة كأكساخ كأقذارن كاف النالارل 

بين اليهودن سرعاف ما خلع ييٍدفػىعيوف إلى ذلك بأمر من الحكم الركماني الستثارة البغضاء بينهم ك 
أمير المؤمنين عمر رداءه كراح ينظف ذلك المكاف من األقذار بردائون كسرعاف ما أقبل كل من  
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كاف حولو فأعانوه أك أخذكا عنو ىذه المهمةن ثم إنو اتجو إلى المكاف الذم يقدسو المسيحيوف 
د جيمٍّعىٍت ىناؾ ككانت تسمى كالذم يعتقدكف أف صيًلبى فيو كنظر فوجد فيو أقذاران أك أتربة ق

القمامة ثم لما بيًنيىٍت الكنيسة أصب  االسم كنيسة القيامةن نعمن ذلك ألف اليهود كانوا ييٍدفػىعيوف 
بدكرىم إلى تقذير ذلك المكاف الذم يقدره كيقدسو المسيحيوف لنفخ مزيد من البغضاء بين ىؤالء 

منين عمر رداءه كراح ينظف ذلك المكاف كأكلئك بسياسة من الحكم البيزنطين خلع أمير المؤ 
 كأقبل الجميع يساعدكنو في ىذا العمل.

عباد اهللهلل إف عمر لم يفعل ىذا بسائع من رقتو كرحمتو كبعد نظرهن الن كإنما فعل ذلك بسائع من 
تربيتو اإلسبلميةن فعل ذلك ألنو يعلم أف دين اهلل يأمره بذلك. ىكذا كانوا كىكذا كنان كفت  الشاـ 

 ر مثاؿ على ذلك.خي

عنها فيما ص  عنوهلل )استوصوا باألقباط خيران فلف لهم ذمة  rفيًتحىٍت مالرن كقد المالطفى 
كرحما( قاؿ ذلك في حياتو كقبل أف تفت  مالر كقبل أف تفت  ببلد الشاـن فكيف كاف فت  مالر؟ 
أفكاف فت  مالر تضييقان على المالريين؟ أفكاف فت  المالريين إيذاءن كقتبلن للمالريين؟ ال يا عباد 

بو المالريوف أيما فرحن فرح بو األقباط أيما فرحن كاف عمل  اهللن كاف فت  مالر عمبلن فرح
المسلمين تحرير مالر من براثن الحكم الركماني. كتأملوا في المعاملة التي كانت بين المسلمين 

كأنا الذم أزعم ىذا  -كبين األقباطن لم يكن ىنالك فيما يتعلع بتنفيذ شرعة اإلسبلـ أم تفاكت 
نهائيان. كلقد كاف عدد األقباط كبيران ككثيران جدان لم  -سؤكؿ عن تحقيقو الكبلـ كأتكفل بو كأنا الم

يلجئ المسلموف بعد الفت  أيان منهم إلى أف يغير دينون نعمن بل كانت الشرعة التي تهيمن على 
الجميع )أال ال يػيٍفتػىنىن  نالراني عن نالرانيتو كال يهودم عن يهوديتو( كلعلكم تعلموف جميعان قالة 

عمر بن الخطاب من ابن عمر بن العاص لشاب قبطي أكذم من قبل كاحد من أكالد  اقتالاص
 عمر بن العاصن كالقالة معركفة كال أريد أف أطيل الحديث فيها.

النالارل في ببلد الشاـ ظلوا يساككف عدد المسلمين بل يزيدكف إلى أف كاف الغزك الالليبين 
زاد عدد المسلمين كدخل من دخل من النالارل عندئذو كبسائع من ردة الفعل ضد الغزك الالليبي 

 في اإلسبلـ.

ىكذا كاف أكلئك الذين ىم أجداد كسلف الغربيين بالشطرين الغربي كاألكركبي كىكذا كنان أكلئك 
يعتزكف بما يسمونو ديمقراطية كنحن نعتز بما سماه اهلل عز كجل العدؿ كالعدالةن ككيف أصبحنا 
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فبل نزاؿ نحن أمناء على شرع اهلل سبحانو كتعالى كعلى دينو ككيف أصبحوا. أما نحن المسلمين 
كعلى موازين العدالةن ىا نحن ما نزاؿ نعلن تمسكنا بما أمرنا اهلل أف نتمسك بو من موازين العدؿن 

ال يمكن أف نضيع شيئان من حدكد العدالة اإلنسانية من أجل اختبلؼ دينن من أجل اختبلؼ 
نا ال نسمي ىذه ديمقراطيةن لكننا نسميها االسم الذم سماىا مذىبن من أجل اختبلؼ عرؽن إن

 اهلل سبحانو كتعالى بو العدؿهلل

 [.ٖ)كىالى يىٍجرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل( ]المائدةهلل 

ا اختبلقان مشاعر الكراىيةن مشاعر كاليـو يحاكؿ يا عباد اهلل الغربيوف فيما يحاكلوف أف يزرعو 
الخوؼن مشاعر الرعبن مشاعر البغضاء بين المسلمين كغير المسلمين السيما المسيحيينن إف 
عن طريع النال  الذم يهمسوف بو إلى  ذانهم أف اخرجوا من ىذا البلد الظالم أىلو أك عن طريع 

إليو أف تقع الظنة ثم تتحوؿ الظنة  التقتيل كالتفخيخ كاالغتياؿ كما إلى ذلكن قالارل ما يطمحوف
إلى عداكة كبغضاء ثم يالفع الغرب للنتيجة التي تعبوا في سبيل تحقيقهان كلكن ىيهاتن الحالن 

الذم يمنع الغرب من النجاح في مسعاه إنما ىو حالن اإلسبلـن الحالن الذم ال يمكن أف 
زاؿ أمناء على كتاب اهللن كأقوؿهلل نحن ييٍختػىرىؽ لتنفيذ ىذه الخطة إنما ىو كتاب اهلل كنحن كنا كال ن

متمثلين في شعب ىذه البلدة المقدسة كمتمثلين في قيادتها كفي جندىا البد أف يكوف مبدؤنا 
الذم نقدسو كنبراسنا الذم نستضيء بو كدستورنا الذم نسير عليو ىو كتاب اهلل سبحانو كتعالىن 

اء بين الفرؽ اإلسبلميةن كليحاكؿ أف فليفعل الغرب ما يشاءن كليحاكؿ أف يدخل عوامل البغض
يدخل عوامل البغضاء بين المذاىب اإلسبلميةن كليحاكؿ أف يدخل عوامل البغضاء كالظنة 

كالعداكة بين المسلمين كغيرىمن الن لن ينالوا منا مناالنن كلن ياللوا إلى ما يبتغوف ق . إسبلمنا 
ىي التي تحتضن العدالةن كإذا أراد أيها اإلخوة دين كدكلة كلكن فلتعلموا أف ىذه الدكلة 

المسيحيوف أك اليهود أك أم فئة من الفئات أف تستظل بظل العدالة الحقيقية فبل كاهلل لن تجد 
مثابة تأكم إليها إال ظل ىذا الدينن لن تجد مثابة تأكم إليها لتطمئن على أنها تتحرؾ في أحضاف 

إلسبلميةن الدكلة اإلسبلمية ما كانت يومان ما العدالة إال عندما تجد نفسها تحت سلطاف الدكلة ا
ن الدكلة اإلسبلمية تعتبر نفسها بأمر من اهلل  لتفعل ما فعلو الركماف من قبل كما يفعلو الغربيوف اليـو

خير خادـ لوحدة األمةن خير خادـ لوحدة اإلنسانيةن ىذه ىي الحقيقة التي ينبغي أف نعلمهان 
 ظيم.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الع
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عباد اهللهلل باسمي كباسمكم جميعان أىنئ اإلخوة الذين نسجوا لباس ىذه الهدنةن سداىا كلحمتهان 
باسمي كباسمكم جميعان أىنئهم على ىذا التوفيع كأشكرىم متمثلين في جيشنا العزيزن متمثلين 

ينة بغيرىان أك الذين في المسلحين سواء الذين غيرٍّرى بهم أك الذين خيًدعيوا كليبٍّسىٍت عليهم ىذه المد
أغراىم الماؿن أىنئهم جميعان على ىذا التوفيع الذم شاءه اهلل عز كجل لهذه الهدنةن كأسأؿ اهلل 
عز كجل أف يوفقهم جميعان ألف يغذكىا بركح االستمرارن ألف يغذكىا بركح الدكاـن في ظل ىذه 

داكةن مشاعر البغضاءن الهدنة يستيقظ العقلن في ظل ىذه الهدنة ترقد بل تمحي مشاعر الع
تستيقظ الفطرة اإلنسانيةن نعمن ىذا ىو الشأف الذم عرفناه في التاريخ كىو الشأف الذم نرجو أف 

ن كأقوؿ للجميع أقوؿ لهمهلل يقوؿ لكم رسوؿ اهلل  فيما  rنعم يقوؿ لكم رسوؿ اهلل  rيتحقع اليـو
قاؿهلل )من خرج من أمتي  rؿ اهلل ركاه فيما ركاه مسلم كفيما ركاه النسائي كما ركاه أحمد أف رسو 

 على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني(.

أم راية ال يعلم من ىو  -فيما ركاه الشيخافهلل )من قاتل تحت راية عمية  rيقوؿ لكم رسوؿ اهلل 
من قاتل  -المتمسك بها حقيقة كإلى أين تساؽ كإلى أم غاية تنتهين تلك ىي الراية العمية 

 تحت راية عمية فقيًتٍل فقتلتو جاىلية(.

هلل )من رمى مؤمنان فيما ركاه البخارم كالترمذم من حديث ىشاـ بن عامر rيقوؿ لكم رسوؿ اهلل 
 بكفر فهو كقتلو( أم فهو كما لو قتلو.

فيما ركاه الشيخاف البخارم كمسلمهلل )ال ترجعوا بعدم ضبلالن يضرب  rيقوؿ لكم رسوؿ اهلل 
 بعضكم رقاب بعض(.

فيما ركاه البخارم كغيره من حديث عمرهلل )المسلم أخو المسلم ال يظلمو  rيقوؿ لكم رسوؿ اهلل 
 من سلم المسلموف من لسانو كيده(.كال يسلمون المسلم 

ن أنا ال أشك أنكم تعتزكف بأنكم rأيها اإلخوة أنا ال أشك في أنكم تعتزكف باتباعكم لمحمد 
أيهوف عليكم أف يطردكم رسوؿ اهلل إذا قاـ الناس لرب  -أمة االستجابة  -تمثلوف بعضان من أمتو 

فيما ركاه مالك في  rقوؿ المالطفى العالمين من حولون الن ال يهوف عليكم ذلكن اسمعوان ي
أم  -موطئو ك خركف بأسانيد كثيرة صحيحة كقد زار البقيع قاؿهلل )أال ليذادف رجاؿ عن حوضي 
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كما يذاد البعير الضاؿن أقوؿهلل أال ىلم أال ىلم فيقاؿهلل إنك ال تدرم    -ليطردف رجاؿ عن حوضي 
 كم بدلوا من بعدؾ فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان(.

اإلخوة أيان كنتم كمن أم صقع جئتم كمهما غيًدرى بكم كمهما قيل لكم عن ىذا البلد إنو ال أيها 
إسرائيل أك إنو كذان كمهما كانت المغريات الماليةن الن ال يمكن نهائيان أف تقبلوا أف تكونوا كاحدان 

لكن ليس ممن يطردكم غدان رسوؿ قائبلنهلل فسحقان فسحقان فسحقان. أنا أعلم أنو ال يهوف عليكم ذ
بينكم كبين األمر سول أف تعلنوا العودة إلى الحعن ليس بينكم كبين االصطبلح مع اهلل كمع عباد 
اهلل سول أف تعلنوا التوبة النالوح بين كبين يدم اهلل عز كجل السيما في ظل ىذه الهدنةن الن بل 

 أتالور أبدان أف إخوة لنا السيما في ظل ىذه األياـ المباركةن السيما في ظل ىذا اليـو األغرن أنا ال
أيان كانوان سواء كانوا أفرادان من الجيش أك من ىؤالء الذين ييسىم وف اإلرىابيين أك المسلحينن ال 
 يمكن أف يقبلوا أف يكونوا غدان ممن يطردىم رسوؿ اهلل بملء فمو قائبلن سحقان سحقان سحقان.
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 لظخ اٌطبثٛه اٌَّزؤَعو ٌزش٠ٛٗ اإلٍالَ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

اليـو كثيره من الناسهلل ما ىي العوامل التي تبلقت من شتى الجهات فأعلنت حربان سؤاؿ يتطارحو 
عالميةن على سوريان بل ما ىي الجريمة التي اقترفتها سوريا في حع بقاع العالم أجمع مما جعلها 
تقذؼ سوريةى بسهامها من قوس كاحد؟ ىذا سؤاؿ يتكرر كما تعلموف على كثيرو من األفواه كينبغي 

ب عن ىذا السؤاؿ بشيء من التفاليل الذم تسم  بو الدقائع التي أملكها في مثل ىذا أف أجي
 الموقف.

 

عباد اهللهلل إف عداكة الغرب لئلسبلـ من خبلؿ المسلمين حقيقة تاريخية ال تػيٍنكىر كال ريب فيها 
نا كقد تنقلت في أطوار شتىن كال شأف لنا بالحديث عن تلك األطوار التي خلتن كلكن الذم يهم
أف نتحدث عن عداكة الغرب بشطريو األكركبي كاألمريكي لئلسبلـ في ىذا العالر. أياـ االتحاد 
السوفييتي كانت الاليغة التي تبدك أنها علمية في تبني اإللحاد كالوقوؼ في كجو اإلسبلـ القائم 

فلف  على دعائم العلمن كانت ىذه الاليغة متمثلة في الفلسفة الماركسية كما تعلموفن كمن ثم
كاف سعيدان بذلك ككاف يرل أف ىنالك من يحارب اإلسبلـ   -السيما الغرب األمريكي  -الغرب 

بالوكالة عن الغرب متمثبلن في الجدلية الماركسيةن كلعلكم تذكركف أك تعلموف أف في تلك األياـ 
تتبناىا  لم تكن -أم التي تتبناىا أمريكا  -شيئان كاف يعرفو الناس يسمى الشيوعية األمريكية 

لمزاياىا االقتالادية كاالشتراكية كلكنها كانت تتبناىا ألنها كانت تملك مظهران للاليغة العلمية التي 
تستطيع بها أف تقف في كجو اإلسبلـ. انهار االتحاد السوفييتي كنظر الغرب بشطريو األكركبي 
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ة عنهم قد غابت فاستعلنوا كاألمريكي كإذا باألداة التي كانت تحارب اإلسبلـ فيما يتالوركف بالنياب
بمناسبات شتى عن أىمية الوقوؼ في كجو اإلسبلـ كعن ضركرة الوقوؼ في كجو ىذا العدك 

أكؿ  -تالري  تاتشر  -األخير الوحيد الباقين ككاف تالري  رئيس الوزراء في حكومة بريطانيا 
ا عباد اهللن في اليـو إعبلف عن ىذه الحقيقة التي أقولها لكمن كىا أنا أنقل ىذا التالري  بنالو ي

الثالث من شباط من عاـ تسعين كتسعمائة كألف بث ٍت لندف في برنامجها العربي ىذا التالري  
لتاتشرن تقوؿ ما نالوهلل كاف أماـ الغرب عدك اف اثنافن الشيوعية كاإلسبلـن كقد تم القضاء على 

غرب اليـو كلو في خندؽ العدك األكؿ دكف أف يقدـ الغرب في سبيل ذلك خسائر تذكرن كيقف ال
كاحد لمجابهة العدك الباقي كىو اإلسبلـ. ىذا ما قالتو تاتشرن كلعل ىذا التالري  أكؿ تعبير عن 
ضركرة الوقوؼ في كجو اإلسبلـ بعد أف انهار الوكيل الوحيد الذم كاف يقف كقفة علمية فيما 

طانيا  نذاؾ لم تعجبهم يتالوركف في كجو اإلسبلـن كعلى الرغم من أف بعض المسؤكلين في بري
تلك الالراحة الفاقعة الذم تمتع بها تالري  تاتشر كلكن الغرب كلو أي دىىا في ذلكن كفي مقدمة 
من أي دىىا في ذلك الغرب األمريكين لماذا الغرب األمريكي أيها اإلخوة؟ ألف اإلدارة األمريكية 

األكؿ لتقبل اإلسبلـ كأف الذين  متمثلة في الكونغرس كغيره كانت تعتقد أف أمريكا ىي المناخ
يقبلوف على اإلسبلـ في أمريكا ربما كاف ضعف من يتقبل اإلسبلـ كيستأنس بو في أكركبا. كإليكم 
ىذا التالري  ااخر من طبي أمريكي مرموؽ نشر مقاالن في مجلة الفيكارك الفرنسية في يـو الثالث 

يقوؿ فيو ما نالوهلل إف اإلسبلـ دين  عشر من حزيراف من عاـ اثنين كتسعين كتسعمائة كألفن
تسام ن كإف الحكومة األمريكية تجابو اإلسبلـ في كل مكاف من العالم ألنها الديانة التي تػيٍقًنعي 

الفرد بسرعة كما تحارب توجو المسلمين إلى أم اتحاد فيما بينهم ألنو إذا اتحد المسلموف فلن 
ذا كبلـ طبيب أمريكي مرموؽ كليس كبلمين تكوف ىنالك كاليات متحدة أمريكية في العالمن ى

 نعم.

 

بناءن على ذلك كاف البد أف ينهض الغرب بالوقوؼ في كجو اإلسبلـ بعد أف كاف مطمئنان إلى أف 
الجدلية الماركسية تنوب عنو في ذلكن اقتضى األمر في ىذه المرحلة أف يتطور السبيل إلى 

ليدية ال داعي إلى الحديث عنها. تطورت السبيل محاربة اإلسبلـ بعد أف كاف سبيبلن بل سببلن تق
إلى محاربة اإلسبلـ عبر نقطتين اثنتين؛ ىدؼ كخطةن أما الهدؼ المرسـو فهو أف يقضي اإلسبلـ 
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نفسو على نفسو بذاتو كأف يحرؽ اإلسبلـ ذاتو كذلك عن طريع تألُّب المسلمين بعضهم على 
كالورادك الذم عيًقدى في أمريكا في ىذه   بعض بكل الوسائل الممكنةن كمن تتبع كقائع مؤتمر

كأنا  –الوالية يتبين تفاليل ىذا الذم أقولو لكم. ىذا ىو الهدؼن أما الخطة فتتكوف من عنالرين 
العنالر األكؿ يتمثل في ضركرة محاربة اإلسبلـ بسبلح من مظاىر اإلسبلـ ذاتون  –ألخه حقيقة 

سبلـ ذاتو تجميع طابور من الخليقة كىو يقالدكف في ىذا السبلح الذم ىو من مظاىر اإل
البشرية ذات طباع كأخبلؽ شاذة عن ىذه الخليقة كلها تثير الرعب في أخبلقياتها كفي سلوكهان 

مهول أفئدتها البطش كالقتل كارتكاب المجازرن أمتع ما تمتع بو أعينها مظهر الدماء الزكية 
كتعالىن أبرد ما يشفي غليلها الجسـو المتفجرة من جسـو كمذاب  البر ء من عباد اهلل سبحانو 

التي تقطع إلى أكصاؿ كاألكصاؿ التي تقطع إلى أشبلءن كالبد أف يكوف لهذا كلو غطاء من 
المبررات اإلسبلميةن كماذا عسى أف يكوف ىنالك مبرر لذلك إال التكفير؟! إذان ينبغي أف يغطى 

جل تبرير ىذا القتل المرعب المهلك ذلك كلو بمبرر التكفيرن أم أف التكفير إنما أتي بو من أ
كليس العكسن ىذا جزء من الخطة التي رسمتن قلت لكم إف الخطة تتكوف من عنالرين اثنينن 
ىذا ىو العنالر األكؿن أما العنالر الثاني فيتمثل في ضركرة أف ييمىر رى ىذا كلو من كراء ستار كثيف 

ىتمامات اإلسبلميةن عناكين متألقة براقة من العناكين اإلسبلميةن عناكين المؤسساتن عناكين اال
على أال يكوف لها أم مضموفن على أال يكوف لها مضموف أكثر مما يتضمنو الطبلن ليس فيو إال 
الهواف الذم يسرم في داخلون منظمة التعاكف اإلسبلمين رابطة العالم اإلسبلمين االتحاد العالمي 

مة كبيرة ككثيرة تعقد ىنا كىناؾ باسم اإلسبلـن لعلماء المسلمينن عناكين ندكات كمؤتمرات ضخ
أقنية خاصة لخدمة القر ف كلتبلكة القر ف كما إلى ذلكن ينبغي أف توجد ىذه العنواين من أجل أف 

 يمرر من كراء سترىا العنالر األكؿ في الخطة التي ذكرتها لكم.

 

ن ارجعوا إلى كقائع مؤتمر  عباد اهللهلل ىل أنا  تي بهذا الكبلـ من خياؿو يحوكو ذىني؟ معاذ اهلل
كالورادكا تجدكف ما أقوؿ مفالبلنن ارجعوا إلى أكثر من تقرير أصدره مجلس األمن القومي 

األمريكي تجدكف مالداؽ ما أقوؿن إذان فالخطة المرسومة الجديدة لحرب اإلسبلـ ىي تلك التي 
وف كاإلصغاء إلى حقيقة تجتث مشاعر االستئناس باإلسبلـ في أمريكان ىي التي تقتلع مشاعر الرك

اإلسبلـن عقائدن حضارةن أحكاـن كيف السبيل إلى اجتثاثها؟ أف توضع ىذه الالورة أماـ الشارع 
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الغربي في مظهريو األمريكي كاألكركبي. إذا كجد الغرب ىذه الالورة لئلسبلـ البد أف يشمئز منها 
نسانية أف تستعيذ باهلل عز كجل كالبد أف يتالور أف اإلسبلـ ىو البعبعن ىو الشب  الذم البد لئل

ن كىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ مختالران.  منون ىذا ىو الذم يجرم اليـو

 

بقي أف فينا من قد يسأؿهلل فلماذا حالر ىذا العدكاف أك حالر ىذه الحرب في سوريا بالذات 
ثل عقدة كالعالم العربي كاإلسبلمي كاسع األرجاء؟ كالجواب عن ىذا يا عباد اهلل أف سوريا تم

التماسن ىذا شيءن كأف معظم الذين يعيشوف حوؿ سوريا ىنا كىناؾ خاضعوفن مستسلموفن كلعل 
فيهم من يمثلوف جزءان من ىذا الطابور الذم صاغو العدكاف األمريكي ضد دين اهلل سبحانو 

 كتعالىن من أجل ىذا يتمركز العدكاف على اإلسبلـ من خبلؿ العدكاف على ىذه األرض المقدسةن
من خبلؿ العدكاف على المسلمين في ىذه األرض المقدسة. في الناس من ينظر إلى ىذه البلدة 
نظرة سطحية عجلى فيقوؿ أين ىو اإلسبلـن أين ىو الخوؼ من اإلسبلـ في سوريا؟ يقوؿ ىذا 

نتيجة لنظرتو العجلىن كلكن الغرب أدىى من أيقف ىذا موقف السطحي الساذج. الغرب ال ينظر 
ائع عندنا نظرة سطحية عجلى كلكنو يمخر إلى اللبابن الغرب يرل الوعي اإلسبلمي إلى الوق

المتألع في ىذه البلدةن الغرب يعلم أف المسلمين يمثلوف في سوريا اإلسبلـ الالافي عن الشوائب 
ن يعلموف أف اإلسبلـ الذم يعتنقو rالذم يتمثل في كتاب اهلل كالذم يتجسد في ىدم رسوؿ اهلل 

 مين في سوريا إنما ىو ذاؾ الذم يجسد خطاب اهلل عز كجل لرسولو القائلهللجل المسل

 

هيمٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

 

يعلموف أف الوعي اإلسبلمي يدرؾ أف اإلسبلـ في سوريا منبثقان من كتاب اهلل كمنبثقان من سنة رسوؿ 
اهلل أبعد ما يكوف من أف يخضع لما يسمى حرب طائفيةن لما يسمى احتكاكات طائفيةن يعلم 

الناس  الغرب ىذان ككم ككم قرر ىذه الحقيقة رسل جاؤكا فأقاموا في سوريا كاحتكوا بكثير من
كاحتكوا بأمثالي كرأكا المعاىد كرأكا الحقائع اإلسبلمية التي يعتنقها كيدركها المسلموفن يعلموف 
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ذلكن أما السطحيوف فأرجو أف يستفيدكا من نظرة الغربيين كأف يعلموا أف اإلسبلـ في سوريان كإف 
م من قد يسأؿهلل فما لم يكن في مظهره ذا داللة على حقيقتو كلكنو في مخبره كما أقوؿ لكم. فيك

العبلج؟ ىذا ىو العدكاف كذلك ىو الهدؼ كىذه ىي الخطة فما العبلج؟ أقوؿ لكم اليـو يا عباد 
اهللهلل إف إدراؾ المشكلة يساكم نالف الطريع إلى حلهان إذا أدركنا حقيقة ىذه المشكلة كأدركنا 

إذا أدركنا السبب فلنعلم السبب في ىذا العدكاف الذم يتمركز من العالم كلو على سوريا بالذاتن 
أننا ملكنا نالف العبلج إلى حل المشكلةن أما النالف الثاني فأرجو أف يوفقنا اهلل لبيانو كلشرحو 

 مع شيء من التفاليل في المواقف القادمة إف شاء اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 

كقعوا في خطأ سببو سبع لسافن  عباد اهللهلل كلمات موجزة ألفت أنظاركم كأنظار بعض إخوة ربما
أحدىم عبػ رى عن ىذه الكارثة التي فاجأت أمريكا بغضب الطبيعة أك بهياج الطبيعةن ىذه الكلمة 
أيها اإلخوة شاذة ال مكاف لها في باليرة اإلنساف المسلم كال مكاف لها في باليرة اإلنساف الذم 

ة بمعنى المفعوؿ أم مطبوعن كالطبيعة يتعامل مع العلم. طبيعةن كلمة طبيعة ىذه على كزف فعلي
التي ينطقوف بها أك يتكلموف بها يعبركف بها عن ىذه المكو ناتن ىذه المكو نات مطبوعة أم كيًجدى 
من طبعها بنظامها القائمة عليون كيًجدى من طبعها بقانونهان بسننها السائرة على منهاجهان فمن ىو 

سلسلة ىذه القوانين الكونيةن جل اإللو الذم أمر موسى الطابع كمن ىو المنظم كمن ىو الواضع ل
 أف يقوؿ لعدك اهلل فرعوفهلل

 

ٍلقىوي ثيم  ىىدىل( ]طوهلل   [.َٓ)قىاؿى رىبػُّنىا ال ًذم أىٍعطىى كيل  شىٍيءو خى

 

ٍلقىوي( مظهران ثم ىداه إلى قانونون إلى العكوؼ على  ربنا من؟ باختالار ىو )ال ًذم أىٍعطىى كيل  شىٍيءو خى
نظامون إلى العكوؼ على سننو التي أقاـ اهلل ىذه المكو نىات عليها. الطبيعة! أنى للطبيعة أف تقرر 
كأنى لها أف تالوؿ عندما تريد أف تالوؿ كأف تهمد كتخمد عندما تريد أف تفعل ذلكنال. جل اإللو 

جل اإللو الواحد الذم جعل من الماء سر ان للحياة عندما يشاء كجعلو سببان للهبلؾ عندما يريدن 
األحد الذم جعل الرياح الهاب ة سببان النتعاش الركحن سببان لتجدد الحياة عندما يشاء كجعلها سببان 
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للهبلؾ كالدمار عندما يشاءن جل اإللو الذم يسخر ما يشاء من خلقو لما يشاء. ال يا أخين إياؾ 
إنها إيقاظ ألكلئك الناس لعلهم أف تلوث لسانك بهذه الكلمةن قلهلل إنها قضاء اهلل كحكمون قلهلل 

 يستيقظوفن

 

 [.ُّ)كىالى يػىزىاؿي ال ًذينى كىفىريكٍا تياًليبػيهيم ًبمىا صىنػىعيوٍا قىارًعىةه أىٍك تىحيلُّ قىرًيبان مٍّن دىارًًىٍم( ]الرعدهلل 

 

ىذا ما كقع. عندما ابتلع غضب اهلل عز كجل جزيرة كاملة في إزميت في تركيا بعد منتالف الليل 
ت الطبيعة ىي التي قررت ذلك؟! ابتلعتها بكل من فيها من األكغادن من الذين كانوا أفكان

يتحدكف اهلل بطريقة عجيبة حتى الطغاة من قبل لم يفعلوا ذلكن عندما ابتلع قضاء اهلل عز كجل 
تلك الجزيرة الكبيرة التي كانت قد استأجرتها أمريكا من بريطانيا بكل ما فيها من عتاد كبكل ما 

ها من أناسي أكاف ذلك قرارن قررتو الطبيعة؟! الن ال أيها اإلخوةن إنو إيقاظ إلى قضاء اهلل عز في
 كجل كحكمون إنو بياف من اهلل عز كجل يذكرنا بقوؿ اهلل عز كجلهلل

 

ًميعان قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالس ماكىاتي مىٍطًوي اته بًيىًميًنًو( ]الزمرهلل   .[ٕٔ)كىاأٍلىٍرضي جى

 

 تلك ىي الحقيقةن فلنستغفر اهلل من ىذه الكلمة الباطلة.
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 اٍالِٕب وّب أِو اٌموآْ ال وّب رٜٙٛ أِو٠ىب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

حدثتكم في األسبوع الماضي عن مشكلة تتمثل في ىذا اإلسبلـ األمريكي الذم ييراد فرضو على 
كتابو منطقتنا اإلسبلمية ىذهن ذلك اإلسبلـ الذم ال يستبين فيو حكم من أحكاـ اهلل المنزلة في  

الذم ص  عنون ذلك اإلسبلـ األمريكي الذم ال تستبين فيو معنى  rكال شيء من ىدم رسوؿ اهلل 
من معاني اإلنسانية كال يتجلى فيو أثر من  ثار الرحمة كال تجد فيو معنى من معاني القيم الفطرية 

ككفاءن بما قد  التي فطر اهلل عز كجل اإلنساف عليهان كأرجأت الحديث عن الحل إلى ىذا اللقاءن
كعدتكم بو أختالر الحل بالقدر الذم يسم  بو ىذا الوقت. حل ىذه المشكلة المنوط بنا نحن 

 –كىو الركن التأسيسي للعبلج  –يتمثل في ثبلثة أركاف لهذه المعالجة أك لهذا الحلن أكلها 
لتضرع إلى اهلل عز كجل يتمثل في أف نتجو جميعان إلى اهلل عز كجل باالستغفار أكالن كالتوبة ثانيان كا

كإعبلف أننا مجددكف لبيعتنا مع اهلل كاصطبلحنا مع حكمو كشرعون كلعلكم تقرؤكف كتاب اهلل 
كتجدكف الدليل على ما أقوؿ مكرران في محكم تبيانون أليس يوجو ربنا بخطابو إلى الناس جميعان 

 بلنهللعلى اختبلؼ فئاتهم كعلى اختبلؼ عالورىم أليس يوجو إليهم خطابو قائ

 

تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىيػيٍؤًت كيل   ًذم فىٍضلو  )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى
 [.ّفىٍضلىوي( ]ىودهلل 
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ضمانة عودة المتعة اإلنسانية كالسلم كاألمن تتمثل في ىذا الذم أناط اهلل عز كجل بو ىذه المتعة 
الستغفار؟! االستغفار أم أف نستنزؿ مغفرة اهلل عز كجل علينا مقابل ما ارتكبنا من أكزارن مقابل ا

أنواع الجنوح التي تورطنا فيها على اختبلؼ فئاتنا كعلى اختبلؼ درجات ىذه الفئاتن ثم يلي 
نسير على االستغفار التوبة أم اإلعبلف بين يدم اهلل أننا لن نعود كأننا ىا قد جددنا البيعة س

صراطو كلن نحيد عن نهجو كلسوؼ نظل نتمسك بشرعتو ما كسعنا ذلكن ىذا ىو معنى التوبةن 
كاهلل عز كجل يعدنا إف نحن فعلنا ذلك أف تعود إلينا متعة السبلـ كأف يؤتي اهلل عز كجل كل ذم 

ف ىذه فضل فضلو. لماذا أقوؿ إف ىذا الركن ىو الركن التأسيسي في العبلج يا عباد اهلل؟ أل
الماليبة التي كفدت إلينا من شتى الجهات إنما كفدت إلينا بسبب سوء ارتكبناه بل بسبب أنواع 

 من السوء عكفنا عليهان أال تقرؤكف في كتاب اهلل عز كجل قولوهلل

 

ًثيرو(    ]الشورلهلل  ا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى  [.َّ)كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى

 

 أك ما تقرؤكف قولوهلل

 

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍم أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكيم مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتيم مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًديره( ] ؿ عمرافهلل 

 

طرؽ ىذه الماليبة أبوابنا كقبل أف كلعلي حدثتكم عن بعض االنحرافات التي تورطنا فيها قبل أف ت
 تتسرب كتتسلل إلينا؟ إذف ىذا ىو الركن األكؿ.

 

الركن الثاني يا عباد اهلل ىو أف ننفذ أكامر اهلل المتكررة كالمتكررة في محكم تبيانو أال نتفرؽن أال 
أيناىا نتنازع كأنتم تقرؤكف أيضان كتاب اهلل عز كجلن كااية المشهورة كالمعركؼ التي كم ككم ر 

 مثبتة على الجدرافهلل
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ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمرافهلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 

 قرأتم قولوهلل

 

 [.ْٔ)كىالى تػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفشىليوٍا كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم( ]األنفاؿهلل 

 

المواطنة عليهم أف  أقوؿ ىناهلل إف الناس الذين يشدكف أنفسهم إلى ىذه األرض المباركة باسم
يتناسوا الفوارؽ بين األديافن عليهم أف يتناسوا فارؽ ما بين اإلسبلـ كالمسيحية كأف يحيلوا خالاـ 
ما يمكن أف يثور بين المنتالرين لهذا كالمنتالرين لذاؾ إلى محكمة اهلل عز كجل يـو القيامة كأف 

لذم يتجو من ىذا الطرؼ إلى ىذا يستبدلوا بالخالاـ كالشقاؽ الحوار كالتناص ن الحوار الندم ا
على نهج سواءن أما الذين يشدكف أنفسهم إلى ىذه األرض المباركة باالنتماء اإلسبلمي فلف 

عليهم أف يتناسوا فارؽ ما بين من ينعتوف أنفسهم بالسنة كمن ينعتوف أنفسهم بالشيعةن عليهم أف 
وف أنفسهم بالتالوؼن عليهم أف يتناسوا يتناسوا فارؽ ما بين ينعتوف أنفسهم بالسلفية كالذين ينعت

فارؽ ما بين الفرؽ اإلسبلمية المختلفة المتنوعةن كاألمر في ىذا كاألمر بالنسبة لمن يشد نفسو 
إلى ىذه األرض باسم المواطنةن نحيل الخالاـ بين فئات المسلمين كمذاىبهم إلى محكمة 

عليها إلى محكمة الديافن كنستبدؿ  الديافن نحيل الخالاـ بين الفرؽ اإلسبلمية كالحكم لها أك
بالخالاـ الحوارن التناص ن األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر يأتي من قبلي إليك كيأتي من 

 قبلك إلٌين أال تركف إلى اايتين المتجاكرتينن األكلى قولو عز كجلهلل

 

ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( إلى  خر ااي ٍبًل الٌلًو جى  [َُّة ] ؿ عمرافهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 

 كالثانيةهلل
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هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ىيمي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 

 

لخالاـ كاستبدلوا بالخالاـ أم إياكم أف تلجؤكا إلى خالاـ بين أطراؼ مختلفةن سيدُّكا ثغرات ا
الدعوة إلى الخيرن األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر. نعم ىذا ىو الركن الثاني الذم ينبغي أف 
نتذكره كأف نتبينو جيدان. كلكي نزداد يقينان بأىمية ىذا الركن يا عباد اهلل ينبغي أف نعلم جميعان أف 

ك الدين من خبلؿ عداكتو لهذه األمة ال العدك الذم حدثتكم عنو في األسبوع الماضين أف عد
يالطفي مذىبان ضد مذىبن ال يالطفي دينان ضد دين بل إنو يسعى إلى اقتبلع شجرة الدين من 
حيث ىين ىذا ما يسعى إليون كىذا ما تنطع بو تقاريرىم فبل يتالورف أحد من الناس أف الغرب 

ك لفئة من المسلمين ضد فئة أخرلن يريد أف ينتالر لنالرانية ضد إسبلـ أك إلسبلـ ضد نالرانية أ
ال يا عباد اهللن إنو يسعى إلى أف يضرب ىؤالء بأكلئك كألئك بهؤالء لكي يتحطم الجميع 

كيالبحوا جذاذان كأثران بعد عين. ينبغي أف نعلم ىذه الحقيقةن إذان ينبغي أف يكوف قرارنا الفعلي 
من خالومنا كأعدائنا ىو أف نتبلقى كالعملي الذم يرضي اهلل قبل أف يرضي أنفسنا أك ينجينا 

جميعان في خندؽ كاحد لكي نقف في كجو ىذه المؤامرة القذرة التي يراد منها كما قلت لكم 
اختبلؽ إسبلـ أمريكي ال شأف لو بكتاب اهلل كال بسنة رسوؿ اهللن كالغريب أف المطلوب أف يتجلى 

 لسورم قبل كل شيء.ىذا اإلسبلـ األمريكي الذم يثير االشمئزاز على المسرح ا

 

أما الركن الثالث فيتمثل يا عباد اهلل في أف نعاىد اهلل عز كجل أف ننفذ اإلسبلـ المنبثع من كتاب 
اهلل كمن سنة رسوؿ اهلل كالحاكمة على أمزجتنا كعلى سياساتنا كعلى سياسة الدكؿ كالفئات 

هلل قرارنا الذم يجب أف نتخذه كالجماعات األخرل كلها أي ان كانتن أم علينا أف نعلن بين يدم ا
ىو أف يكوف اإلسبلـ الذم نتمسك بو حاكمان على السياسات المختلفة ال أف نتبع ااخرين من 

حولنا إذ أصركا إصرارىم على أف يجعلوا من اإلسبلـ تابعان للسياساتن يتلوف اإلسبلـ حسب تلوف 
لوف الراية األمريكيةن ملوف بلوف السياسةن كىا ىو اإلسبلـ األمريكي انظركا إليو إنو ملوف ب
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السياسة األمريكيةن الن يريد اهلل عز كجل منا أف يكوف اإلسبلـ حاكمان ال محكومانن يريد اهلل عز 
كجل منا أف يكوف اإلسبلـ متبوعان ال تابعانن ىذه ىي األركاف الثبلثة التي البد منها لتحقيع الحل 

عباد اهللن كلكن بقيت بقية تتعلع بالمشكلة التي للمشكلة أك المعضلة التي حدثتكم عنها يا 
حدثتكم عنها كبالحل الذم أحدثكم عنو فلنرجئ ذلك إلى ميقات قريبن أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل العظيم.

 

عباد اهللهلل منذ عقدين من الزمن أك يزيد ظهرت في أمريكا جماعة تدعى بالمسيحية المتهودة أك 
ب أف ىذه الجماعة سرعاف ما تكاثرت ثم تكاثرت ثم ترسخت لها المسيحية المتالهينةن كالغري

جذكر كننظر كإذا ىي اليـو تدير قيادة األمور كتمسك بزماـ القيادة في أمريكا من كراء ستارن فما 
ىي ىذه الجماعة التي سمت نفسها بالمسيحية المتهودة؟ ىي التي تعلن بأنها تمثل طبلئع 

ككصفو لنا كحذ رىنىا من فتنتو كنالحنا  مران بأف  rنبينا محمد المسي  الدجاؿ الذم حدثنا عنو 
نستعيذ من فتنتو من خبلؿ أحاديث صحيحة كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنومن فهؤالء يعدكف 
أنفسهم من طبلئع المسي  الدجاؿن كىم يعتقدكف اعتقادان جازمان بأف مسيحهم ىذا لن يظهر إال 

عظيمة خطيرة ترتعد لها القلوب كلن يػيٍقًدـ إال سابحان في خضم على أعقاب مقتلة كبرل كحركب 
من الدماء كلن يقيم عرشو إلى على جماجم من الناس البر ءن ىكذا يعتقدكفن كمن ثم فلنهم 
يستعجلوف ظهوره بنفخ نيراف الحركب كبنفخ نيراف القتاؿ الكيفي الذم ال يقف عند قوانينن 

لوف أسباب ظهور مسيحهم ىذان نعم يا عباد اهللن كفي الناس أصوؿ إنسانيةن القتل للقتلن يستعج
من رأل ببعض ساحات أمريكا الكبرل في بعض بلدانها الشهيرة لوحة إعبلنية ضخمة ثابتة ال 

تتبدؿ كتب عليهاهلل عندما يحكم الملك ذك العين الواحدة العالمن كالملك ذك العين الواحدة ىو 
ه الظاىرة التي تركف كالتي يتعجب لها أكؿ األبالار إف ىذ .rالدجاؿ كما كصف رسوؿ اهلل 

كالبالائر مقتلة تستحر بالناس جميعان على اختبلفهم صغارانن كبارانن مظلومينن أيان كانوان القتل 
للقتلن كالهدؼ من ذلك أف يتكاثر سيل الدماء كأف تتكاثر الجماجم التي يمكن أف يتخذ منها 

س سران ما تعلموف من أف سوداء أمريكا تلك التي أطلقت دجالهم أك مسيحهم عرشان لنفسو. كلي
ذلك الشعار القائل الفوضى الخبلقة ىي كاحدة من أعضاء ىذه الجماعةن ىي ترجمة لهذا الذم 
أقوؿ لكمن الفوضى الخبلقةن الفوضى تعبير عن القتل المستحرن القتل للقتلن الخبلقة أم التي 
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يتالوركفن يجب أف يػيعىب دى لو الطريع كلكي يعبد  تستعجل مقدـ مسيحهم الدجاؿن إنهم ىكذا
الطريع ينبغي اكتساح حياة البر ء من على كجو ىذا الطريع أيان كانوان ىذه الحقيقة أيها اإلخوة 

كلعلو ليس عجيبان عند الدقيع  –جزء مما قد ذكرتو لكم في األسبوع الماضين كالشيء العجيب 
دار بيد ىذه الجماعة لكن من كراء ستارن فهل لنا أف ندرؾ أف اإلدارة األمريكية اليـو إنما ت –

الحقائعن ىل لنا أف نعلم ما الذم يجرم من حولنا؟! أما المنفذكف لهذه الخطة التي تستعجل بها 
ىذه الجماعة مقدـ مسيحهم ىذا فهم إخواننا كأبناء عمومتنا كجيراف لنان يا عجبان عجبان ال ينتهين 

لخطةن لتنفيذ ىذا االستعجاؿن لتعبيد الطريع أماـ مسيحهم الدجاؿن مستأجىركف لتنفيذ ىذه ا
مستأجىركف لتنفيذ ىذا األمرن إذا من الذم ينبغي أف يأخذ األجر؟ األجير! لكن يا عجبانن األجير 
ن كينبغي أف  يقـو بالعمل كيكدح كيعرؽ ثم إنو يدفع األجر أيضان للمستأًجرن ىذا ما يتم اليـو

ع كينبغي أف تدخركىا في أذىانكم لعل يومان قريبان يأتي نجني فيو العبرةن نجني تعلموا ىذه الحقائ
فيو الدرسن بقي أف أقوؿ لماذا تدكر ىذه الخط  كلها حوؿ ىذه األرض المباركة ذاتهان ما لهم ال 
يتحولوف يمينان كيساران؟ ذلك ألف األمر كما قد قلت لكمن سوريا مطموع بها ألنها قلب الشاـن 

إلى ذلك فهم يتالوركف أف الفساد إلى استشرل في قلب الشاـ فلسوؼ ينتشر في البقاع  كنظران 
األخرل أيضان كلكننا أعتقد جميعان سنجني من ىذه الماليبة بل من ىذه المحنة التي ىي منحة في 
باطنها العبرةن لسوؼ نجدد العهد مع اهلل على المستول الرسمي كالشعبين كلسوؼ نقود دكلة 

 كما أمر اهلل ال كما أكصت بو أمريكا.اإلسبلـ  
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 ػٕلِب ٠زؾٛي اإلٍالَ اٌٝ أكاح ث١ل ا١ٌَبٍخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

قضى اهلل عز كجل في محكم تبيانو أف يكوف موقع دينو من األسرة اإلنسانية موقع اامر الحاكم 
القائد كأف يكوف موقع األسرة اإلنسانية من دين اهلل عز كجل موقع المستجيبن موقع الخاضع 

رهن ال يتحوؿ عنو كال يستبدؿ بو غيره. تأملوا في بياف اهلل عز كجل في قر نو لسلطاف اهلل كأم
الذم يخاطبنا بو كيف يأمر مؤكدان أف نترؾ األىواء المختلفة كأف نتحرر منها كأف ندخل في دين 
اهلل عز كجل خاضعين لسلطانون منفذين ألكامره طوعان كأال نحيد عن ذلك ق  قوالن كاحدان كألم 

ألسباب. تأملوا في ىذه الطائفة من بياف اهلل عز كجل الذم يخاطبنا بو منفذان كمنبهان سبب من ا
 لهذه الحقيقة التي ذك رت نفسي كذكرتكم بهاهلل

اًتي ًلٌلًو رىبٍّ اٍلعىالىًمينى * الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىنى  ؿي ٍا أىك  )قيٍل ًإف  صىبلىًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
 [ُّٔ-ُِٔاٍلميٍسًلًمينى( ]األنعاـهلل 

ينطقنا اهلل عز كجل بهذا العهد كبهذا العقد كما رأيتم. كيقوؿهلل )فىاٍحكيم بػىٍينى الن اًس بًاٍلحىعٍّ كىالى تػىت ًبًع 
 [ِٔاٍلهىوىل فػىييًضل كى عىن سىًبيًل الل ًو( ]صهلل 

ٍرىيٍم كيؤكد ىذا األمر بطريقة أخرل فيقوؿهلل )كىأىًف اٍحكيم بػىيػٍ  ا أىنزىؿى الٌلوي كىالى تػىت ًبٍع أىٍىوىاءىيٍم كىاٍحذى نػىهيم ًبمى
( ]المائدةهلل   [.ْٗأىف يػىٍفًتنيوؾى عىن بػىٍعًض مىا أىنزىؿى الٌلوي ًإلىٍيكى

ا أىرىاؾى  الٌلوي ]أجل بما  كيقوؿ مؤكدان لهذا األمرهلل )ًإن ا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٍلحىعٍّ لًتىٍحكيمى بػىٍينى الن اًس ًبمى
 [.َُٓأراؾ اهلل[ كىالى تىكين لٍٍّلخىآئًًنينى خىاًليمان( ]النساءهلل 
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كيقوؿهلل )قىٍد جىاءكيم مٍّنى الٌلًو نيوره كىًكتىابه مًُّبينه * يػىٍهًدم ًبًو الٌلوي مىًن اتػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلىـً 
( ]المائدةهلل كىييٍخرًجيهيم مًٍّن الظُّليمىاًت ًإلىى النُّوًر   [.ُٔ-ُٓبًًلٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو

أرأيتم يا عباد اهلل إلى ىذه األكامر التي تجتمع على محور كاحد أال كىو توجيو البارم عز كجل 
أمره إلى عباده بأف يدخلوا في دين اهلل عز كجل طوعان كأف ينفذكا أحكامهم التي خاطبهم بها 

تي حذرىم عن االنحراؼ عنهان أرأيتم إلى ىذه اايات كيف تؤكد ىذا األمر الذم كأكامره ال
يخاطبنا بو اهلل عز جل. كانظركا إلى حياة الرعيل األكؿ من المسلمين كيف نفذكا ىذا األمر 

الرباني بدءان من عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسلوكون ثم تأملوا ذلك في عالر الخبلفة 
تأملوا سير المسلمين على ىذا النهج دكف التواء كال انحراؼ عنو في العالور التي  الراشدةن ثم

خلت ذلك. انقادكا ألمر اهلل كما أمرن لم يبدلوا كلم يغيركان التزموا بتنفيذ شرائع اهلل كلم تجن  
 بهم أىواؤىم إلى البديلن لم تجن  بهم رغائبهم إلى نسخ شرع أمر اهلل بها ليستبدلوا بها شرعة
فرضتها عليهم نفوسهم كأىواؤىم ق ن كالوقت يضيع يا عباد اهلل عن ذكر الشواىد كاألمثلة 
الناطقة بهذه الحقيقة كلكن المفركض في حع كل مسلم أف يدرس حياة المسلمين في العالر 
األكؿ بل حياة الرعيل األكؿ من المسلمين ألنو المقياس الدائم للسير على صراط اهلل سبحانو 

كلكن فما الذم  ؿ إليو األمر بعد ذلكن لقد خىلىفى من بعد ذلك الرعيل خىٍلفه في عالرنا كتعالىن 
ال أقوؿ في حاؿ التائهين عن اإلسبلـن ال أقوؿ في  -الذم نعيش فيون تأملنا كنظرنا في حاؿ من 

ال كىي تسمية  -بل أنظر في حاؿ من ييسىم وف اليـو باإلسبلميين  -حاؿ الشاردين عن صراط اهلل 
اإلسبلميينن أتأمل في حالهم كإذا بهم يتخذكف اإلسبلـ سيل مىان مهينان  -عهد للتاريخ اإلسبلمي بها 

ذليبلن للوصوؿ إلى أمانييهم كأغراضهم كسياساتهمن كقديمان قالواهلل السياسة ال دين لهان أم 
جاء من بعد ذلك السياسة التي ال ترتب  بمبدأ حقان ال دين لهان نظرنا فوجدنا ىذا الخلف الذم 

الرعيل األكؿ من اإلسبلميين كما يعبركف عن أنفسهمن يتخذكف من شرائع اهلل كأحكامو خادمانن 
كربما أقل من خادـ إليالالهم إلى مبتغياتهم السياسية المختلفة. كم ككم كانت ىناؾ تالرفات 

لى ىذه التالرفات سمعنا من ىؤالء الناس من يحكموف بأنها كاجبةن كال أريد أف أسميهم. كننظر إ
اليـو كإذا بهم يعلنوف بأنها أصبحت محرمةن كانت باألمس كاجبة ثم إنها غدت اليـو محرمةن كما 
تنزؿ كحي بذلك باألمس كال تنزؿ كحي في ذلك اليـو كلكنها السياسة اختلفتن الطريع الذم 

بأعيانهم كال نريد ينبغي أف ييسلىك إلى المبتغى ىو الذم اختلف. كم ككم سمعنا تراجم عن رجاؿ 
أف نسميهم نعتهم اإلسبلميوف بخير ما ينعت بو أناس مسلموف ملتزموف صادقوف مع اهلل كصادقوف 
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مع األمة كنظرنا إليهم كإذا ىم اليـو يحكموف عليهم بالكفر كيحكموف عليهم بالشركد الكلي عن 
س كما نزؿ عليهم كحي صراط اهلل سبحانو كتعالىن كما نزؿ كحي عليهم بنعت أكلئك الناس باألم

مناقض اليـو عن نعتهم كصفاتهم اليـو كلكنها السياسة اقتضت باألمس الثناء عليهم كاقتضت 
اليـو تكفيرىم. كم ككم أصغينا كنظرنا فوجدنا مظهران للحماسة التي تبرد فيها رائحة اإلخبلص 

رد للناس من بيوتهم لدين اهلل ضد ىذا العدك المغتالب لؤلرضن المغتالب للحقوؽ كالديارن الطا
كأكطانهم إسرائيلن سمعناىم يتداعوف لقتاؿ العدك المغتالب كرأيناىم يلحوف على األمة اإلسبلمية 
بضركرة التبلقي صفان كاحدان على قتاؿ ىذا العدك المغتالبن كنظرنا اليـو كإذا بهم يعلنوف حلفان 

نا أف نسمع منهم ما يذكرنا خفيان أك معلنان مع ىذا العدك المغتالبن كأصغينا السمع كانتظر 
بموقفهم قبل سنوات كلكننا لم نسمع منهم إال النقيضن أأزيدكم أيها اإلخوة أمثلة على كيفية 

ان للسياسةن سبيبلن لبلوغ األماني السياسيةن  التبلعب بشرع اهلل كأحكامو عندما اتًخذى اإلسبلـ سيل مى
يوف فقهاء الشريعة اإلسبلمية المجمعين على حرمة ما أكثر األحكاـ الشرعية التي أي د فيها اإلسبلم

ىذه التالرفات كبطبلف ىذه العقودن كنالغي السمع اليـو إلى موقفهم من ىذه الفتاكل التي كانوا 
يؤيدكف فيها فقهاء الشريعة اإلسبلمية بالحرمة كالبطبلف كالتحذير كإذا ىم اليـو يفتوف بلباحتهان 

تساءؿ ألعل ىنالك دليبلن غاب عنكم باألمس كعرفتموه اليـو يفتوف بالحتهان يفتوف بجوازىان كن
كمن ثم غيػ ٍرتم الحكم؟ ال. الحكم ىو ىو كالدليل ىو ىو كلكن الماللحة السياسية ىي التي 
اختلفتن كانت الماللحة السياسية تقتضي االنقياد لما يقولو الفقهاء في حكم ىذه األمور كال 

سية اليـو فقد اقتضت خبلؼ ذلكن أرأيتم إلى الفرؽ بين أريد أف أذكرىان أما الماللحة السيا
ذلك الرعيل األكؿ الذم انقاد مخلالان ألكامر اهلل كشرائعو يضعوف أىواءىم تحت أقدامهم في 

سبيل أف ينفذكا أمر اهلل كفي سبيل أف يرحلوا إلى اهلل كقد ابيضت كجوىهم بتنفيذ أكامرهن أنظرتم 
من  -كال أقوؿ كل  -كبين ما  ؿ إليو اإلسبلـ بين يدم كثيرو إلى الفرؽ بين تالرؼ ذلك الرعيل 

؟ ىا أنتم تركف كيف يػيت خىذي سيل مىان ذليبلن يوطئ درجة إثر درجة للبلوغ إلى  يسموف اإلسبلميين اليـو
 األماني السياسية.

ـ عباد اهللهلل أنا أؤيد من يحذر من اإلسبلـ السياسين كلكن فلتعلموا ما الذم نقالده باإلسبل
ـ  السياسي؟ أقالد ىذان أكلئك الذين أحالوا اإلسبلـ إلى كسيلةن إلى خادـن إلى سيل مو ييٍستىٍخدى
للبلوغ إلى األماني السياسية المتنوعة المختلفةن ىذا ما أقالده باإلسبلـ السياسي الذم نحذر 

نية التي بينها لنا منون أما اإلسبلـ في حقيقتو فيأمر كينهىن اإلسبلـ يأمر بالسياسة السليمة اإلنسا
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اهلل في محكم تبيانو كشرحها لنا رسوؿ اهلل في الالحي  من حديثون نعمن لكن ما ينبغي أبدان أف 
ننزؿ اإلسبلـ من عليائو لنجعلو خادمان ألمانينا كخادمان ألىدافنا كأحبلمنا السياسية. قلت مرة 

بأف تطبيع الشريعة اإلسبلمية ال لواحدو من ىؤالء القياديين ىذا الكبلـ الذم أقولو لكم فاعتذر 
يمكن أف يتم إال بعد بلوغ الحكم كبعد اإلمساؾ بنواصي الحكمن كعندما نالل إلى الحكم 

كنمسك بزمامو فلنا بوسعنا عندئذو بكل سهولة أف نطبع اإلسبلـن أرأيتم إلى ىذا الفخ الذم ىو 
اإلسبلـ كتنفيذه كشأف أخطر من الغلطة التي أحدثكم عنهان يتالور ىؤالء اإلخوة أف شأف 

المذاىب السياسية عندما يسعى السياسيوف إلى تنفيذىان أناس يتبنوف االشتراكية ينفذكنها عندما 
ياللوف إلى الحكمن ليبراليوف ينفذكف ليبراليتهم عندما ياللوف إلى الحكم دكف البحث عمن اقتنع 

سرم إلى العقل عن طريع كعمن لم يقتنعن ىل اإلسبلـ ىكذا؟ قلتهلل يا ىذا اإلسبلـ معتقد ي
العلمن ثم ىو حب يسرم إلى الفؤاد تعظيمان لحرمات اهلل كحبان لو كمخافة كمهابة منو عندئذو يطبع 
اإلسبلـ شئت أـ أبيتن كإنما سبيل ذلك أف تخوض مخاضة الدعوة إلى اهلل عز كجل بين الناس 

أف تطمع بعقل الحكاـ  على األرض ال أف تبتغي محادثتهم على كرسي الحكمن اإلسبلـ يأمرؾ
كصلت ثلة كبرل إلى الحكم في بلدة  -قبل سنوات  -كالملوؾ ال أف تطمع بكراسيهمن باألمس  

مجاكرة في جنوب سوريا كال أسميها كبقيت ىذه الثلة اإلسبلمية في الحكم قرابة عامين كنيف 
كاف من قبلن حاكلوا   فماذا فعلت؟ لم يتأتى لها أف تطبع من اإلسبلـ شركل نقيرن بقي األمر كما

فلم يجدكا  ذانان صاغيةن لماذا؟ ألف ىؤالء اإلسبلميين شغلوا أنفسهم كبددكا كقتهم بالسعي إلى 
الكراسي كلم يلتفتوا إلى الدعوة إلى اهللن لم يحاكركا عباد اهللن لم يحاكلوا أف يدخلوا محبة اهلل عز 

لهم أف ياللوا إلى ما يبتغوف؟! ىذه كجل في القلوبن كصلوا إلى الحكم كالناس كما ىم فأنى 
الحقيقة أقولها اليـو لكي تبلغ  ذاف كل من يتمتع بجذكةو من اإلخبلص لدين اهلل عز كجل لعلهم 
يرعوفن يا ىؤالء الناس أال تركف إلى العبرة التي ينبغي أف تقطف من ىذا الذم ذكرتو لكم من ىذه 

كو عباد اهلل للدعوة إلى دين اهلل كلتنفيذ أكامرهن اايات التي تبين لنا المنهج الذم ينبغي أف يسل
ىا ىي ذم الفتنة المدلهمة تقـو كال تقعدن تحرؽ كال تطفئن في ىذه الدكلة اإلسبلمية الكبرل 

التي كنا كال نزاؿ نعتز بهان ما الذم حالل؟ الذم حالل أف اإلسبلميين تنكبوا الطريع إلى تطبيع 
شريعة اهلل عز كجلن شريعة اهلل ليست مذىبان ليبراليان يطبع اإلسبلـن تنكبوا الطريع إلى تنفيذ 

 سياسيان شاء الناس أـ أبوان شريعة اهلل دعوة إلى اهلل عز كجل

 [.ّّ)كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن مٍّم ن دىعىا ًإلىى الل ًو كىعىًملى صىاًلحان كىقىاؿى ًإن ًني ًمنى اٍلميٍسًلًمينى( ]فاللتهلل 
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ينبغي أف نسلكهان الوقت لم ينضب بعدن لعل ىؤالء اإلخوة يعودكف إلى  ىذه ىي الطريقة التي
رشدىمن كلعلهم ينزلوف عن ىذه األبراج التي كانوا يحلموف بالوصوؿ إليهان كلعلهم يلتفتوف يمينان 
كشماالن فيركف أنها ليست ىي التي أمر اهلل بأف يبلغوىا كأف ياللوا إليها فينزلوا إلى حيث األمةن 

عقوؿ الناسن كالناس فطرتهم قائمة متيقظة كمستيقظة كال يحتاجوف إال لمن يحاكر إلى حيث 
كيذكٍّرن أيان كاف ىؤالء الناسن أين ىم الذين يجلسوف مع التائهين ليحاكركىم كيدعوىم إلى حمى 
اهللن أين ىم الذين يبلحقوف الفسقة ليجلسوا إليهم كيحاكركىم بمنطع الحبن منطع الغيرة كما 

اب رسوؿ اهللن كما فعل التابعوفن كما فعل أكلئك الذين تغربوا في مجاىل أكركبان أين فعل أصح
 ىؤالء الذين يسيركف طبع النهج أمر بو اهلل عز كجلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر  اهلل العظيم.

أيها اإلخوةهلل كلمات تنبع من قلب محترؽ أكجهها إلى إخوة لنا في الدين أك في اإلنسانية  مبلن أف 
تبلغهم حرقة كلماتي كأف تنفذ من  ذانهم إلى قلوبهمهلل يا ىؤالء الناس راجعوا إيمانكم باهلل عز 

كجل إف كانت لو بقية بين جوانحكمن راجعوا نبضات إنسانيتكم إف كانت موجودة في كياناتكمن 
ع ال تستثمركا بؤس عباد اهلل عز كجل في ىذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها لتملؤكا عن طري

بؤسهم جيوبكمن ال تستثمركا جوع عباد اهلل عز كجل الذين يبحثوف ألنفسهم كألطفالهم عن لقمة 
من طعاـ يحاكلوف أف يتخلالوا بها من خطر الببلءن من خطر الهبلؾن ال تجعلوا من حالهم ىذا 
ما  أداة الستثمار مزيد من الماؿ في جيوبكم. ما أغرب كما أشنع كما أح  شأف من يريد أف يلتهم

في األفراف من طعاـ كخبز ليذىب فيتاجر بو على حساب منن على حساب الجياع الذين يأمنوف 
أف يعودكا إلى بيوتهم بشيء من ىذا الطعاـ كلكنهم يعودكف صفر اليدين بسبب ىؤالء الناس. 
عجيب أمركم أيها اإلخوةن إذا غاضت مشاعر الدين عن كيانكم أفغاضت المشاعر اإلنسانية 

إذا ضاقت عليكم السبل أف تستغلوا جوع الناسن فقرىمن بؤسهم فيما يتعلع باستبلب لقمة أيضانن 
الطعاـ من أفواىهم فلنكم تتجهوف إلى الوقود كأسبابون كماذا أقوؿ؟ كلكم يعلم أيها اإلخوة ما 
 يفعل ىؤالء اإلخوةن تحيلوف ىذه المادة الموجودة التي تعتالر الدكلة بها كل إمكاناتها في سبيل
تقديم ما أمكن منها إلى الناس جميعان كإذا بثلة من الناس يالركف على أف يجعلوا منها أداة لسوؽ 
سوداءن أىكذا تكوف اإلنسانية يا ىؤالء الناس! دعوني أقل لكم إف عيني ال تالدقاف أف الذين 

نوف باهلل يفعلوف ىذا بشره يمشوف على األرضن أنا ال أريد أف أقارف بين مسلمين يزعموف أنهم يؤم
كبين أناس ال يعرفوف الدين ق ن ال يعرفوف ال اإلسبلـ كال الكتابية كلكن مشاعرىم اإلنسانية 

الغضة مستيقظة حاكمة لهم بل عليهمن ال أريد أف أقارف. أيها اإلخوة في كل يـو أسمع من ىذا 
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ان يأخذكنو من القبيل شيئان يدمي القلبن كإني ألتساءؿ أفيرضى ىؤالء اإلخوة أف يتجرعوا طعام
أفواه الجياع! كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف السم الناقع ألقل ضرران من ىذا الطعاـ. أال فليعلم 

ىؤالء اإلخوة أف كاجبنا في ىذا الالدد أف نضحي بما في جيوبنا لنقدمو للمحتاجين ال أف نضحي 
 باللقمة التي تدنو من أفواىهم لنأكلها بدالن منهم.
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 ػٕلِب ٠ىْٛ اٌؾىُ ١ٍب١ٍبً ٚاٌمٕبع اٍال١ِبً 

 

 الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك ل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 . أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

إننا نقرأ في بياف اهلل سبحانو كتعالى في محكم تبيانو بيانان للواجبات التي أناطها اهلل سبحانو كتعالى 
بأعناؽ عباده ككلفهم بهان كنقرأ إلى جانب ذلك بيانان  خر يتضمن الحع الذم تكفل اهلل لو بعباده 

رن فتعالوا نالغي إلى طائفة من اايات التي تتضمن إف ىم نفذُّكا تلك الواجبات كحققوىا كما أم
 بياف الواجبات التي أناطها اهلل عز كجل في أعناؽ عبادهن يقوؿهلل

هيم مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًيدي أىف ييٍطًعميوًف( ]ا لذارياتهلل )كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإٍلًنسى ًإال  لًيػىٍعبيديكًف * مىا أيرًيدي ًمنػٍ
ٓٔ-ٕٓ] 

 كيقوؿهلل

 [ٔٓيىا ًعبىاًدمى ال ًذينى  مىنيوا ًإف  أىٍرًضي كىاًسعىةه فىًلي امى فىاٍعبيديكًف( ]العنكبوتهلل)

 كيقوؿهلل

ةى كىيػيٍؤتيوا الز كىاةى كى  ذىًلكى ًديني )كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍعبيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى حينػىفىاء كىييًقيميوا الال بلى
 [.ٓالبينةهلل اٍلقىيٍّمىًة( ]

 كيقوؿهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ىيمي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 

 كيقوؿهلل
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ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسى  ًبيًل رىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى  [.ُِٓنىًة( ]النحلهلل )ادٍعي ًإًلى سى

 كيقوؿهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍعضى الظ نٍّ ًإٍثمه كىالى تىجىس سيوا كىالى يػىغٍ  ا ال ًذينى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى تىب بػ ٍعضيكيم )يىا أىيػُّهى
 [.ُِبػىٍعضان( ]الحجراتهلل 

 كيقوؿهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخى  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل )ًإن مى

ىذه طائفة من اايات التي تتضمن بياف الواجبات أناطها اهلل عز كجل بأعناؽ عبادهن فتعالوا 
نالغي السمع إلى الحقوؽ التي ألـز اهلل عز كجل ذاتو العلية بها تجاه عباده التي ينفذكف ىذه 

 الواجباتن يقوؿهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذينى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
ٍوًفًهٍم أىٍمنان( ]الن لىنػ هيم مٍّن بػىٍعًد خى  [.ٓٓورهلل قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍم ًدينػىهيمي ال ًذم اٍرتىضىى لىهيٍم كىلىييبىدٍّ

 كيقوؿهلل

عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىئًم ةن كىنىٍجعىلىهيمي اٍلوىارًثًينى( ]القالههلل  )كىنيرًيدي أىف ن مين  
ٓ.] 

 كيقوؿهلل

ٍن خىاؼى   مىقىاًمي )فىأىٍكحىى ًإلىٍيًهٍم رىبػُّهيٍم لىنػيٍهًلكىن  الظ اًلًمينى * كىلىنيٍسًكنػىن ػكيمي األىٍرضى ًمن بػىٍعًدًىٍم ذىًلكى ًلمى
 [ُْ-ُّخىاؼى كىًعيًد( ]إبراىيمهلل كى 

أرأيتم يا عباد اهلل إلى ىذين البيانين اللذين نقرأىما في كتاب اهللن البياف األكؿ يتضمن الواجبات 
التي أناطها اهلل عز كجل بأعناقنا ككلفنا بهان كالبياف الثاني يتضمن الحع التي ألـز اهلل عز كجل 

أف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالتابعين من  ذاتو العلية بو تجاىنان كأنتم تعلموف
بعدىم ىم المثل األعلى كىم النموذج الذم أمر اهلل عز كجل سائر عباده من بعد باالقتداء بهمن 

 ألم تقرؤكا قولوهلل
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اىيمي اقٍػتىًدٍه( ]األنعاـهلل   [.َٗ)أيٍكلىػًئكى ال ًذينى ىىدىل الٌلوي فىًبهيدى

أصحاب رسوؿ اهلل كالتابعين من بعدىم من ىذه الواجباتن تعالوا نتأمل تعالوا نتأمل في موقف 
كقد  –كلنستعرض باختالارن ما إف يقبل الواحد منهم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مبايعان 

حتى يعكف على ترسيخ ىذا اإليماف في عقلو  –دخل اليقين باإلسبلـ كدين اهلل في طوايا عقلو 
بودية كبأعماؿ العبادات المختلفةن ما إف يدخل اإليماف في طوايا عقلو حتى كتغذيتو بمشاعر الع

يعكف على تحويل ىذا اليقين العقلي إلى حب كتعظيم يهيمناف على القلبن يعكف ىذا اإلنساف 
الذم عرؼ اهلل على تظهير قلبو كتطهير نفسو من األىواء كالشهوات المنحطة كيعكف على 

الجاىلية التي كاف مبتلى بهان ما إف يتبلقى بعض من ىؤالء الالحابة التسامي فوؽ بقايا ظلمات 
فيما بينهم حتى يتداعوا إلى مجلس شعاره "تعالوا بنا نؤمن ساعة"ن يتداعوف إلى مجالس ذكرن إلى 

مجلس تذكرةن إلى مجلس تناص ن يتجهوف جميعان إلى تنفيذ أمر اهلل عز كجلن تعريف الناس 
 عز كجلن إدخاؿ محبة اإلسبلـ في قلوب التائهينن يحدث الواحد باإلسبلـن دعوتهم إلى اهلل

منهم بعضان من المشركين الذين ال يزالوف يخبوف في ظلمات الجاىليةن يحدثهم عن اإلسبلـ 
كاإليماف فيرفع حربتو في كجهو يهدده بالقتل فيقوؿ لو مبتسمانهلل أك تجلس فتسمع فلف أعجبك 

ء فيغرس الحربة إلى جانبو كيجلس ليسمعن ما إف يأتي اهلل أخذت كإف لم يعجبك فافعل ما تشا
كيأخذ الواحد منهم حظو الكافي من الرقاد حتى يقـو سائر الليل بين يدم اهلل راكعانن ساجدانن 

متبتبلنن ملتجئان إلى اهللن داعيانن متضرعانن يغذم عقلو بجذكر اإليماف كيغذم قلبو بمزيد من الحب 
ن ىل كاف أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليهم كىم عاكفوف على أداء لهذا الذم  من بو. ترل

ىذه الواجبات التي أناطها اهلل بأعناقهمن ىل كانوا منالرفين إلى حلم قياـ الدكلة اإلسبلميةن ىل  
كانوا يحلموف بأف يمتلكوا الببلد التي تهيمن عليها اإلمبراطورية الركمانية أك الساسانيةن ىل كانوا 

متى سيتحقع الحع الذم كعدنا اهلل عز كجل بو؟ ال يا عباد اهلل. كانوا منالرفين إلى ىذه  يتساءلوف
الواجبات التي أناطها اهلل بأعناقهمن شغلهم الشاغل أف يطهركا نفوسهم من السخائمن أف يطهركىا 
من الكدراتن شغلهم الشاغل أف يطهركا أنفسهم من بقايا أدراف الجاىليةن شغلهم الشاغل أف 

 مدكا ما بينهم كبين إخوانهم جسور الحب كالود تنفيذان لقولو عز كجلهللي

ةه( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى
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فلما نفذكا ىذا الذم أمرىم اهلل عز كجل بو كقاموا بالواجبات التي أناطها اهلل عز كجل في 
 لهم األرض التي ىيجٍّريكا منها كمل كهم أعناقهم حقع لهم ما كاف قد التـز بو ربنا تجاىهمن أعاد اهلل

ببلدان كأراضي أخرل كجعل منهم أئمة يمسكوف بأزمة القيادة في العالمن أال تبلحظوف ذلك. ىذا 
ىو النموذج الذم ينبغي أف نتبينو كنتذكره يا عباد اهللن كأعود فأقوؿهلل إف ذلك الرعيل األكؿ عندما  

لتي أناطها اهلل بأعناقهم لم يكونوا يتالوركف أم عبلقة بين كانوا يعكفوف على القياـ بالواجبات ا
تلك الواجبات التي كيلٍّفيوا بها كالحع الذم ألـز اهلل بو ذاتو العلية تجاىهمن لم يكونوا يتالوركف 
عبلقة علة كمعلوؿ بينهمان لم يكونوا يتالوركف عبلقة سلعة كثمن بينهمان بل كانوا يعلموف أنهم 

م أف يؤدكا ىذا الواجب الذم أناطو اهلل في أعناقهم فكاف أف نفذ اهلل عز كجل عبيده هلل كأف عليه
 لهم ما قد ألـز بو ذاتو العلية.

عباد اهللهلل نحن أيضان جيل من تلك األجياؿ التي جاءت بعد ذلك الرعيل األكؿن نحن أيضان عرفنا 
حن ننظر فنجد في ساحتنا اهلل ك منا بون نحن أيضان نعتز باإلسبلـ شرعة كمنهاجانن أجلن كىا ن

كلقد قلت لكم باألمس إنها تسمية ال  –اإلسبلمية ثلة كبيرة من الناس الذين ييدعوف باإلسبلميين 
مسلموف نعمن إسبلميوفن ماذا تعني ىذه الكلمة؟ على كلٍّ ىنالك ثلة  –عهد لنا بها من قبل 

ة المتميزة في نطاؽ السير على تنش  فيما بيننا تسمى اإلسبلميينن كلعلها الفئة األكلىن النخب
صراط اهلل كالتمسك بدين اهللن فهل يسير ىؤالء اإلخوةن اإلسبلميوفن على النهج الذم سار عليو 

 الرعيل األكؿ كىم قدكتنان كصدؽ اهلل القائلهلل

اىيمي اقٍػتىًدٍه( ]األنعاـهلل   [.َٗ)أيٍكلىػًئكى ال ًذينى ىىدىل الٌلوي فىًبهيدى

ميوف على نهج ذلك الرعيل األكؿ طبقان للنهج القر ني الذم انتبهنا إليو ىل يسير ىؤالء اإلسبل
كأصغينا إلى طائفة من اايات الدالة عليو؟ ال يا عباد اهلل. لقد شيًغليوا عن الواجبات التي أناطها 
ن اهلل عز كجل بأعناؽ عبادهن شيًغليوا عنها بالحع الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العلية تجاىهم. أي
ىو التوجو إلى الناس التائهين عن دين اهللن الشاردين عن صراط اهللن الذين يبحثوف يمينان كشماالن 

عمن يبالرىم بدين اهللن عمن يدلهم على حقيقة العبودية هللن عمن ينبههم إلى ىوية العبودية 
ونهم على دين لموالنا سبحانون أين؟ أين الذين يستجيبوف نداء ىؤالء اإلخوة يجلسوف إليهم ليعرف

اهلل كليدخلوا محبتو في قلوبهمن أين ىم من مجالس تعالوا بنا نؤمن ساعة التي كاف يتداعى إليها 
أصحاب رسوؿ اهلل فيتذاكركف كيتناصحوف كيذكركف اهلل سبحانو كتعالى؟ أين ىي ليالي التبتل بين 
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صعيد اإليثار بدالن من  يدم اهلل سبحانو كتعالىن أين ىو السعي إلى معارج التزكية بالنفس إلى
األثرةن إلى صعيد الحب بدالن من الحقدن إلى صعيد التضحية بالحظوظ بدالن من التضحية 

ن أين ىي ساعات التبتل كتغذية اإليماف باهلل عز كجل بوقود الحب هللن بوقود التعظيم  بالخالـو
ـز اهلل عز كجل ذاتو لحرمات اهلل؟ شيًغليوا عن ذلك كلو بالبحث عن السبيل إلى الحع الذم أل

العلية تجاىهم فالدؽ عليهم قالو ابن عطاء اهلل السكندرم في حكموهلل اجتهادؾ فيما ضيًمنى لك 
كتقاليرؾ فيما طيًلبى منك دليل على انطماس الباليرة منكن نعم. قيل لهؤالء الناسهلل أين ىو 

األمر بو كىو  انضباطكم بتهذيب النفسن بتزكية النفسن كىو شيء أمر اهلل عز كجل بو ككرر
البوابة إلى قياـ المجتمع اإلسبلمي؟ معذرتهم التي يرددكنها ككم قيلت لي ىي أف تنفيذ الشرعة 
اإلسبلمية ال يمكن أف يتم إال بعد الوصوؿ إلى كراسي الحكمن فما لم نالل إلى سدة الحكم ال 

ياسيةن األفكار يتأتى لنا تنفيذ اإلسبلـ كشرعة اإلسبلـ. ىؤالء أصابتهم عدكل المذاىب الس
السياسيةن الذين يسعوف سعيهم إلى الحكم ليفرضوا على األمة مذاىبهم كأفكارىم أيان كانت دكف 
أف يتساءلوا عن كصوؿ ىذه األفكار إلى قلوبهم طوعان أك كرىانن كلكن اإلسبلـ ليس كذلك. قلت 

ن ثم إنو يجب أف يتحوؿ كأقوؿهلل اإلسبلـ أيها اإلخوة معتقد أكالن كسبيلو الدخوؿ إلى العقل طوعان 
من القناعة العقلية إلى كقود الحب في الفؤادن يجب أف يتحوؿ من قناعة عقلية إلى حب عاـر في 

 الفؤاد هللن إلى تعظيم لحرمات اهللن كىذا إنما يتم عن طريع ما أمر اهلل بو

ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة( ]ال ًبيًل رىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى  [.ُِٓنحلهلل )ادٍعي ًإًلى سى

أما الوصوؿ إلى كراسي الحكم فهذا يمكن أف يحقع القسرن يمكن أف يحقع قسر الناس للسير 
في الطريع الذم يرتؤكف فهل ىذا ىو اإلسبلـن ىل يقبل اهلل عز كجل من إنساف سيع سوقان إلى 

ينبغي أف مظاىر اإلسبلـ كالدين ىل يقبل منو ذلك يـو القيامة؟ ال يا عباد اهلل. ىذه الحقيقة 
نتبينهان ثم لنعلم أيها اإلخوة أف ىنالك  فات كثيرة تتحقع من كراء الشركد عن منهاج كتاب اهلل 
عز كجلن كأعود فأذكركم بأف المنهج الذم رسمو اهلل لنا يتكوف من أمرين اثنينن كاجبات نحن 

ن حذرنا من أف نخل  ىذا الذين كيلٍٍّفنىا بها من قبل اهللن كحقوؽ ألـز اهلل عز كجل بها ذاتو العلية
بذاؾن فلف أعرضنا عن الواجبات كساؿ لعابنا على الحقوؽ أك على ىذا الحع الذم قادنا اهلل عز 

كجل إليو أك الذم ألـز اهلل عز كجل ذاتو العلية بو ما الذم سيحالل؟ أنا عندما أسلك ىذا 
ى كلسوؼ أجدني سأجدني ضمن محاكر سياسية شت -كأسأؿ اهلل العفو كالعافية  -المسلك 
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مضطران إلى أف أنجذب إلى فلك بعض من ىذه المحاكر قطعانن كصدؽ المثل القائلهلل من كجد 
كقد دخلوا في  -نفسو في ساحة الرقه البد أف يهز نفسون نعم. إذان البد لهؤالء المسلمين 

ن البد أف يتجهوا كأف ينجذبوا إلى محور م -معترؾ السياسة بحثان عن الوصوؿ إلى الحكم 
المحاكر السياسية ضد محاكر أخرل أليس كذلك؟ إذان تحولوا من عبيد هلل عز كجل منفذين 

ألكامره إلى عبيد لسلطات سياسيةن تحولوا إلى عبيد لمحاكر سياسية شاؤكا أـ أبوان كىذا الواقع 
ىذا الذم نراه من حولنا شاىد على ىذا الذم أقولو لكم. ىذا الواقع الذم نراه أمامنا شاىد على 

الذم أقولو لكمن كإنو ألمر خطير جدان. لماذا رأينا أنفسنا أماـ ىذا الشركد كلماذا رأينا إخوة لنا 
انقادكا كدخلوا في فلك جاذبية سياسية من تلك السياساتن لماذا؟ ألنهم تخلوا عن الواجبات 

لنتيجةن كالنتيجة كأصركا على أف يستنزلوا الحع الذم ألـز بو ذاتو العلية تجاىنان نعمن ىذه ىي ا
النتيجة أننا نظرنا فوجدنا إخوة لنا يحالفوف من ال نرتاب في أنهم أعداء لدين اهللن يحالفوف من ال 
نرتاب في أنهم أشد الناس عداكة للمسلمين كإلسبلـ اهلل سبحانو كتعالىن ىذا األمر ىو الذم 

صدكرنان الجاثم على أكطاننا  جعلنا نرل كال نكاد نالدؽ من يالاف  البغي اإلسرائيلي الجاثم على
الذم ال يزاؿ يطرد ثم يطرد ثم يطرد أصحاب الدكر من دكرىمن أجلن أال تركف ذلك؟ ما الذم 
دعا ىؤالء اإلخوة إلى أف ينجذبوا إلى ىذا الفلك؟ إعراضهم عن الواجب الذم كلفهم اهلل بو 

تعجل الشيء قبل أكانو البد أف كقفزىم إلى الحع الذم ألـز اهلل عز كجل ذاتو العليةن كلكن من اس
 يعاقب بحرمانو. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌّجبٌغخ فٟ ؽت هٍٛي هللا أَ اٌّجبٌغخ فٟ اٌؼظج١خ ٌٍناد أ٠ّٙب أٍٛأ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف اهلل عز كجل قد ابتعث محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم بالهدل كدين الحع كما تعلموف 
دس قدكة ألمتو في كل عالر كفي كل زماف فقاؿ جل كجعل من أخبلقو السامية كسلوكو المق

 جبللوهلل

ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى  ًثيران(   )لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى كى
 [.ُِ]األحزابهلل 

 كقاؿهلل

 [.َٖ]النساءهلل )م ٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى( 

كال أعلم أف في القر ف  يةن أشد من ىذه ااية في األمر بطاعة المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو 
كسلمن كلكن فرقة نشأت منذ أكثر من قرف من الزمن تالر على أف تجعل من قناعاتها الفكرية 

لم. كالعجيب أف ىذه كسلوكها بديبلن عن كثيرو مما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كس
الفرقة تنهج في الدعوة إلى قناعاتها الفكرية كالسلوكية أشبو ما يكوف بمنهج من يالح  أخطاء 
كقع فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن كدعوني أضرب لكم أمثلة لنماذج من ىذا 

 الذم يجسد كيبرز ىذه الحقيقة العجيبة.

م فيما اتفع عليو الشيخاف كغيرىماهلل )ال يؤمن أحدكم حتى يقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل
أكوف أحب إليو من كلده ككالده كالناس أجمعين( كفي ركاية صحيحة بزيادةهلل )كنفسو التي بين 
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جنبيو(ن كيقوؿ قادة ىذه الفرقة البدعية الناشئةهلل الن بل ال تجوز المبالغة في محبة رسوؿ اهللن 
 ائلها بعينين الحظوا عملية التالحي .سمعت ىذا الكبلـ بأذني كرأيت ق

كقد كرد من حديث الترمذم كأبي داكد كابن ماجو كغيرىم من حديث عثماف بن حنيف أف قتادة 
ككاف ضريران أقبل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يشكو إليو حالو كعجزه عن المجيء إلى 

لو بالشفاء كبأف تعود إليو عيناه مسجد رسوؿ اهلل لحضور صلوات الجماعة كسألو أف يدعو اهلل 
الباليرتافن فقاؿ لو المالطفى صلى اهلل عليو كسلمهلل )أسبغ الوضوء كصل ركعتين ثم قل اللهم إني 
أتوجو إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمةن يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي لتقضى 

ذكره رسوؿ اهلل كأكرمو اهلل  اللهم فشفعو في  كاذكر حاجتك بعد ذلك( ذىب الرجل ففعل ما
فعادت إليو عيناه باليرتافن كلكن قادة ىذه الفرقة يقولوف ال يجوز ىذا الكبلـن ال يجوز التوسل 

 برسوؿ اهلل أك رجاء رسوؿ اهللن كمن فعل ذلك فقد أشرؾ.

ركل الشيخاف البخارم كمسلم كغيرىما أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوم أف أصحاب 
اهلل رضواف اهلل عليهم كانوا يتباركوف بعرؽ رسوؿ اهلل ككانوا يتباركوف بما دكنو أم الماء رسوؿ 

الذم يتقاطر من كجهو كيديو أثناء الوضوء ككانوا يتباركوف بالشعرات التي تتساق  من لحيتو أك 
رأسون كلكن ىذه الفرقة الناشئة البدعية تقوؿ الن ىذا غير جائز كمن تبرؾ بشيء من ىذه 

 لفضبلت كغيرىا فقد أشرؾ.ا

كقد ص  فيما ركاه اإلماـ أحمد في مسنده أنو عليو الالبلة كالسبلـ لما ابتعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن قاؿ لو مودعانهلل )لعلك يا معاذ إف عدت لن تراني بعد ىذا العاـ كلعلك إف عدت إلى 

حالل ما قد قاؿ لو رسوؿ المدينة أف تمر بمسجدم ىذا كقبرم( كعاد معاذ من اليمن فعبلن كقد 
اهللن علم أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم لحع بالرفيع األعلى فما لبث حتى توجو للتو إلى 
مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككقف على قبره الشريف يسلم عليون كلكن ىذه الفرقة 

و كعلى  لو كسلم. صححت اليـو كقالت ال يجوز القالد إلى زيارة قبر رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
 أأزيدكم؟

ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه اإلماـ أحمد بسند صحي  كغيره أف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل )أمتي ىذه أمة مرحومةن متاب عليها مغفور لها( كص  عن رسوؿ اهلل 

كأشهد أني رسوؿ اهللن ما يلقى اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ أيضانهلل )أشهد أف ال إلو إال اهلل 
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فيهما عبده فتحجب عنو الجنة( كلكن ىذه الفرقة تالر على أنها ىي كحدىا الفرقة الناجية يـو 
القيامةن أم أف الناس الذين كانوا قبل كجود ىذه الفرقة شركيوف ضالوف كأف الناس الذين ال يتبعوف 

لناس كاحدان من ىؤالء ما ىو مذىبك أشافعي ىذه الفرقة كلهم شركيوف كافركفن كإف سأؿ أحدي ا
أنت أـ حنفي مثبلن؟ يقوؿ أنا من الفرقة الناجيةن أم إف كنت على النهج الذم أنا فيو فأنت ناجو 

 مثلي كإال فاعلم أنك ضاؿٌّ حشو جهنم يـو القيامة.

كريم   يقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه كثيره من أصحاب السننهلل )إف ربكم حييٌّ 
يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليو أف يردىا خائبة( كيقوؿ ىؤالءهلل الن ما ينبغي أف يبس  
اإلنساف كفو بالدعاء ق . ما ىو تفسير ىذه المواقف يا عباد اهللن إنو يكاد أف يكوف تالحيحان 

جدان لمواقف كأكامر ككصايا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن أليس كذلك؟! األمر خطير 
كلكن المسألة تتعلع بمالدر أساسي ال بديل عنو ىو الحبن كالحب يا عباد اهلل انفعاؿ قسرم ما  
كاف يومان فعبلن اختياريان ق  كمن ثم فبل معنى لقوؿ قائلهم ما ينبغي أف نبالغ في محبة رسوؿ اهللن 

الحب انفعاؿ  أىي مسألة اختيارية أك ىو قدر معيارم تأخذ منو ما تشاء كتدع منو ما تشاء؟!
قسرم كليس أمران اختياريانن من عرؼ اهلل حع معرفتو كعرؼ محمدان صلى اهلل عليو كسلم معرفة 
حقيقية البد أف يحب اهلل كأف يحب رسوؿ اهلل شاء أـ أبى. كالركح التي أىبطت إلينا من المؤل 

ت منو. صحي  األعلى كانت كال تزاؿ تحن حنين شوؽ كحب إلى بارئهان إلى العالم الذم أىبط
كلكننا كاهلل نحبو كإننا نقوؿ كما  -ككلنا مقالركف  -أننا قد نقالر فيما قد طلبو اهلل عز كجل منا 

قاؿ ذلك األعرابي لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كقد جاء يسألو قائبلنهلل متى الساعة؟ قاؿ لو 
كثير صـو كال صبلة   رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل )ما أعددت لها؟( قاؿهلل ما أعددت لها

كلكني أحب اهلل كرسولون قاؿ لو رسوؿ اهللهلل )أنت مع من أحببت(ن كإننا لنقوؿ ىذا الذم قالو 
األعرابيهلل ليست لنا طاعات كثيرة نرحل بها إلى اهلل مطمئنينن ليس لنا كثير صبلة كال صـو كال 

مة معيار اختيارم لهذا نسك كلكننا كاهلل نحب اهلل كرسولو كليس ثمة حدٌّ لهذا الحب كليس ث
الحبن ىذا ىو النهج الذم نسير عليو في حياتنا كبهذا نلقى اهلل عز كجل يـو يقـو الناس ليـو 

الحساب كللوقوؼ بين يدم رب العالمين سبحانو كتعالىن كىل لنا يا أيها اإلخوة من بضاعة نأمل 
ذلكن كلكن ما أسوأ عاقبة من بها العفو كالمغفرة كالشفاعة غير بضاعة الحبن ليس لنا شيء غير 

عاش كقلبو فارغ من محبة رب العالمين كمن محبة رسولون كالحب شيء كالقناعة العقلية شيء 
 خر أيها اإلخوةن القناعة العقلية ال تجدم إف كاف القلب فارغان من الحب عندئذو يهجم على 
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لزعامةن حب القلب حب األشياء األخرلن حب الذاتن حب الدنيان حب المكانةن حب ا
الرئاسةن كما أكثر األمور الثانية التي تهجم على القلب عندما يبعد القلب من محبة اهللن حدٍٍّث 
عندئذو عن أنواع االنحرافات كال حرجن اهلل إنا نسألك أف تجعل قلوبنا أكعية لحبك أنتن ثم 

غفر اهلل العظيم لحب رسولك محمد صلى اهلل عليو كسلم حبان ال حد  لون أقوؿ قولي ىذا كأست
 فاستغفركه يغفر لكم.

أما بعد فيا عباد اهللهلل إف من شأف االغتياالت الغدرية أف تناؿ األفراد كااحاد فيما بينهمن أما 
الحركب التي تهتاج كتقـو بين الدكؿ كالشعوب فالشأف فيها أف تقـو بين جهات متقابلة مستعلنة 

بين الفرقاء كاألطراؼن ىكذا يقوؿ التاريخ كىكذا بشرؼ اإلعبلفن بشرؼ المواجهة المعلنة فيما 
يعلم المؤرخوف كال أعتقد أف في األمر شذكذ. أما اليـو فلف التاريخ يرل شيئان  خرن يرل شيئان 

مخالفان لهذه القاعدة الماضية التي طواىا الدىر الماضين اليـو نرل سوريا ككيف تواجو المشاعل 
مواجهة شريفةن سوريا طرؼ اليـو حرب حقيقية شاملة كبرل  االغتيالية الغدرية الخفية دكف أم

كلكن من الطرؼ ااخر فيها؟ الطرؼ ااخر إنما ىو االغتياالت الغدرية الخفية التي تأبى أف تقف 
موقف الشرؼ في اإلعبلف عن ذاتهان كىكذا فلف سوريا اليـو تعاني من حرب شاملة حقيقية كبرل 

و لكم كمن حع سوريا كدكلة أف تقدـ على ما ينبغي أف تقدـ كالطرؼ ااخر ىو ىذا الذم ذكرت
عليو أم دكلة تحارىب في مثل ىذه الحاؿن من حقها أف تستدعي االحتياطن من حقها أف تستعين 
بالقدرات المتنوعة من األكساط الداخلية ألف سوريا دكلةن شخالية اعتبارية تمثلها الفئة الحاكمة 

اتو كاختالاصاتون كمن ىنا فلف الشريعة اإلسبلمية تنه على أف كيمثلها الشعب بكل فئاتو كقدر 
التسلل خارج ىذه البلدة في مثل ىذه الحاؿ دكف ضركرة تدعو إلى ذلك فرار من الزحفن 

كالفرار من الزحف ال أقوؿ أمر محـر بل ىو كبيرة من الكبائر بنهٍّ تقرؤكنو في كتاب اهلل سبحانو 
هان الناس الذين شيرٍّديكا عن بيوتهم التي ىدٍّمىت أك التي كتعالى. ال شك أف لكل قاعدة فقه

اغتالبت عنهم ككجدكا أنفسهم أصبحوا في العراء ككانت لهم أرحاـن أقارب في ببلد مجاكرة 
أخرل فلهم الحع أف يغادركا إلى حيث يبتعدكف عن الهبلؾ كأسبابون ىذه حالة استثنائية يستثنيها 

العكسن الذين أكرمهم اهلل ال أقوؿ بالضركرم من الرزؽ بل علماء الشريعة اإلسبلميةن أما 
بالحاجي من الرزؽ كأكرمهم اهلل بمنزؿ فاره كأكرمهم اهلل باألمن حولهم كفيما يحي  بهم ىل لهم 

أف يغادركا ىذه األرض ألف خطر حرب من النوع الذم ذكرتو لكم قد داىمهمن ىل لهم أف 
دان من الرزؽن ىل لهم أف يخرجوا من ىذه األرض فينتجعوا يذىبوا فينتجعوا في أقطار الدنيا مزي
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مكانان أكثر أمنان كطمأنينة لهم؟ ال يا عباد اهللن ىذا ما ينهى عنو ربنا في محكم تبيانو كىذا ما حذر 
منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في أكثر من مناسبة. أمني جزء من أمنك كأمنك يا أخي جزء 

من أجل إيجاد نسيج األمن على النحو الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى منو.  من أمنين نتعاكف معان 
أسمع كأنظر كإذا بكثير من الناس قد غابوا يمينان كشماالنن شرقان كغربانن لماذا؟ ىل أصابهم ضيم؟ 
الن ىل أصابهم ضرٌّ دخل دكرىم؟ ال كلكنهم فضلوا األمن ألنفسهمن فضلوا أف ينتجعوا مزيدان من 

 حياتهمن أفهكذا يكوف تنفيذ قوؿ اهلل عز كجلهللضمانات ل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

أفهكذا يكوف تنفيذ ما شب و رسوؿ اهلل بو المسلمين إذا قاؿهلل )كالجسد الواحد إف اشتكى منو 
كلو في كفة ككبلـ رسوؿ اهلل عن الشاـ في  عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(ن ىذا  

خيرتو من عبادهن من خرج منها فبسخ   -أم إلى الشاـ  -كفة أخرل عندما قاؿهلل )يجتبي إليو 
اهلل كمن دخل إليها فبرحمة اهلل سبحانو كتعالى(. ينبغي أف نقوؿ ىذا الكبلـ أيها اإلخوة. 

ن أما الذين ال يدخلوف في دائرة المضطركف يدخلوف تحت قاعدة الضركرات تبي  المحظورات
ىذه الضركرة فليتقوا اهللن فليعودكا إلى دكرىم كليتعاكنوا مع إخوانهم في درء ىذا الخطر كلسوؼ 
يدرؤه اهلل عز كجل. نحن مكلفوف قادة كجيشان كشعبان أف نكوف في خندؽ كاحد كأف تكوف لخليًقنىا 

ذلك كلو االنضباط بأكامر اهلل كاالنتهاء اإلنسانية سدل كلحمة كاحدة متاللة كأف يكوف أساس 
عما نهى اهلل كالتوبة نكررىا كنعيدىا في كل صباح كمساءن ىذا ما ينبغي أف تكوف عليو حاؿ قادة 
األمة كىذا ما ينبغي أف تكوف عليو حاؿ جيشنا القائم كهلل الحمد على تنفيذ ما ينبغي أف ينف ذ 

بيوتنا ننظر إلى جهود ىؤالء األبطاؿ كنحن جالسوف ال كإننا لنخجل من اهلل أف نكوف جالسين في 
نفعل شيئان. أسأؿ اهلل عز كجل لنا جميعان كلهم التوفيع كالسداد. كاهلل ليس بين أفراد ىذا الجيش 
كبين أف يكونوا في رتبة أصحاب رسوؿ اهلل إال أف يرعوا حع اهلل في أنفسهم كأف يقبلوا إلى اهلل 

 أمر اهلل جهد استطاعتهم ال أقوؿ أكثر.كىم تائبوف كىم ملتزموف ب
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 ٚفٟ ػجبكٖ ِٓ ٠جغؼُٙ مٌه ٠فوػ هللا ثزٛثخ ػجبكٖ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

فسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو ن
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ىما مولداف متجاكراف زمنيانن أما أحدىما فمولد سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كقد تم 
االحتفاؿ بو منذ يومين كما تعلموفن كأما الثاني فهو مولدنا سيدنا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو 

حتفل العالم اإلسبلمية بو بعد أياـن كمما ال ريب فيو أف بعثة كلٍّ من ىذين النبيين كسلم الذم سي
كالرسولين موئل رحمة للعالم أجمعن ألم تقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كتعالى عن بعثة محمد صلى اهلل 

 عليو كسلم خطابان لوهلل

ٍلنىاؾى ًإال  رىٍحمىةن لٍٍّلعىالىًمينى( ]األنبياءهلل   [.َُٕ)كىمىا أىٍرسى

 أك لم تقرؤكا قولو سبحانو كتعالى عن عيسى بن مريم على لساف جبريلهلل

ًلًك قىاؿى رىبًُّك ىيوى عىلىي  ىىيٍّنه كىلًنىٍجعىلىوي  يىةن ًللن اًس كىرىٍحمىةن مٍّن ا كىكىافى أىٍمران م ٍقًضيٌ  ان( ]مريمهلل )قىاؿى كىذى
ُِ.] 

ىما رحمتافن رحمة أنزلها اهلل عز كجل على عباده ببعثة سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلمن 
كرحمة أخرل أنزلها اهلل عز كجل على عباده بوالدة كبعثة سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن على 

ببلدنا أف رحمات اهلل عز كجل كثيرة كموئلها كثير ال يػيعىدُّن كلقد أحسن رجاؿ الدين المسيحي في 
صنعان عندما جعلوا احتفاالتهم بذكرل مولد سيدنا عيسى التجاءن إلى اهلل كتضرعان بين يديو أف يزي  

عن بلدتنا ىذهن ىذه الماليبة كأف يعيد نعمة األمن كالسبلـ إلى ربوع شامنا ىذهن أجلن لقد 
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كااللتجاء كالتذلل أحسنت صنعان إذ جعلت االحتفاؿ بهذه المناسبة العظيمة يػيتػىٍرجىم إلى التضرع 
 على أعتاب اهلل سبحانو كتعالى.

كما أحسنت البابوية الفاتيكانية صنعان أيضان عندما سخ رت موعظتها السنوية العظمى التي توجهها 
إلى العالمن سخ رتها لدعوة العالم بمؤسساتو كقادتو للتوجو متعاكنين بجد إلنهاء ىذه المجزرة التي 

د اامن المطمئن الذم لم يظلم أحدان كلم يسئ إلى دكلة كال إلى تدكر رحاىا على ىذا البل
 جماعةن كاف كال يزاؿ يحتضن أكلي النكباتن كاف كال يزاؿ يحتضن أكلي المالائبن أجل.

عباد اهللهلل إف الفاتيكاف يمثل معظم العالم المسيحي كمع ذلك فقد تذكرت بابوية الفاتيكاف 
كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )األنبياء إخوة لعبلت(. توجهت النسب السارم بين الرسل كاألنبياءن 

البابوية إلى الشقيع كمن ثم توجهت إلى أتباع ىذا الشقيع بل إلى أتباع سيدنا محمد كسيدنا 
عيسى على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـن اتجهت إلى ىذا الشقيع كأتباعو بقلوب دامية كبأسى 

بالدؽ المشاعر التي اصطبغت بها موعظة الفاتيكاف في ىذا يؤثرن كلعلو دليل من األدلة الناطقة 
العالر. كأما منظمة التعاكف اإلسبلمي فلنو تمثل العالم اإلسبلمي أجمعن تمثل الدكؿ اإلسبلمية من 
أقالاىا إلى أقالاىا. ذلك ما فعلتو البابوية الفاتيكانية. أقوؿ لكم يا عباد اهللهلل أما منظمة التعاكف 

تمثل العالم اإلسبلمي أجمع بل الدكؿ اإلسبلمية جمعاء. الفاتيكاف  اإلسبلمي فهي مؤسسة
 -استشعر األسى الذم يطوؼ بالعالم اإلسبلمي كالذم يطوؼ بقلب من قلوب العالم اإلسبلمي 

فوجو عظتو العالمية الكبرل إلى العالم أجمع لينهض بجدٍّ كصدؽ إلنهاء ىذه  -كىو سورية 
عاكف اإلسبلمي كىي تمثل العالم اإلسبلمي ال العالم المسيحي؟ المجزرةن فماذا صنعت منظمة الت

إنها كما تعلموف تغ ُّ في رقاد عميع كليت أنو كاف كرقاد أىل الكهفن إنها محجوبة عن كل ما 
يجرم ىنان إنها ال تسمع أنين الثكالىن كال تسمع  ىات اليتامىن كال تتالور الدماء المنهمرة في 

دين كليس ثمة من يحدثها كمن ثم ال يخطر ببالها أف تتحدث عن الشوارع كالساحات كالميا
األبنية التي خيرٍّبىٍتن عن المزارع التي حيرٍّقىٍتن عن األمواؿ التي نيًهبىٍتن ىا ىي ذم تالمت كما 
قلت لكم كال صمت الموتىن لماذا أقوؿ أىل الكهف. رابطة العالم اإلسبلمي رابطةن أين ىي 

قد تمزؽ العالم اإلسبلمي كالعالم العربي في قلبو شر  ممزؽن أين السعي إلى الرابطة يا عباد اهلل ك 
رب  األخ بأخيون إلى جمع اإلخوة المسلمين تحت مظلة اإلخاء التي دعا إليها موالنا كخالقنا في 

 قر نو إذ قاؿهلل
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ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  .[َُ)ًإن مى

كلكني أقوؿ لكم يا عباد اهللهلل دعوا الدنيا كلهان دعوا األسباب أجمعن على الرغم من ما نرل من 
فرؽ عجيبو كغريبو ما كنا نتوقعون دعوا األسباب كارحلوا إلى المسببن عودكا إلى اإللو الذم 

ف يبتلينا بهذه ابتبلنا بهذه الماليبةن اربطوا  مالكم بو كاعلموا أف اهلل سبحانو كتعالى الذم شاء أ
الماليبة منذ عامين إال قليبلن إنما أراد من ذلك أف يوقظنا من سباتن إنما أراد من ذلك أف يعيدنا 

لنالطل  على صراطو كنهجون أال كلتعلموا أف لكل جبلؿ يظهر جماالن يختفي في داخلون أال 
لرحمات عما كلتعلموا أف لكل جبلؿ من المالائب جماالن من الرحماتن كلسوؼ تجدكف ىذه ا

قريبن كلكنها منوطة بشيء كاحد قلتها كأعود فأقولهان منوطة بالتوبة يا عباد اهللن منوطة 
باالصطبلح مع اهلل يا عباد اهللن منوطة بأف نعود فنتذكر ىوياتنا التي ينبغي أف نرحل بها ىي إلى 

ل ىذه الماليبة علينان قلتها قبل أف تط -ال أقوؿ باألمس  -اهلل سبحانو كتعالى عما قريبن قلتها 
ذك ٍرت بطائفة من المعاصي أكغلنا فيهان كذك ٍرت نفسي ككل من شرفهم اهلل بالمقاـ فوؽ ىذه 

األرض المباركة بضركرة التوبةن بضركرة اإلقبلع عن المعاليةن كإنني ألقوؿ لكمهلل إف ىذه الماليبة 
من ثمارىا. كثيركف ىم الذين كانوا  فيما أرل كأرجو اهلل أف تكوف رؤيتي صائبة قد  تت قدران كبيران 

ن كثيركف الذين كانوا غافلين يتقلبوف في حمئة  تائهين باألمس قد استقاموا على صراط اهلل اليـو
الشهوات كاألىواء باألمس إنهم اليـو يتجهوف إلى موالىم كخالقهم بالتوبة كاإلنابةن كأسأؿ اهلل عز 

. كال أزاؿ أقوؿن ال أزاؿ أكجو ىذه التذكرة القلبية كجل المزيد من ىذا التوجو إلى اهلل عز كجل
المنبعثة كاهلل يشهد من مشاعر حبن من مشاعر شفقةن من مشاعر مودة كغيرةن أتوجو إلى قادة 

ىذه األمةن إلى جيش ىذه األمةن إلى المسؤكلين في ىذه األمةن إلى شتى فئات ىذه األمة 
إلنابةن إلى االصطبلح مع اهلل سبحانو كتعالى. أدعوىم كأدعو نفسي قبلهم إلى التوبةن إلى ا

باألمس قلت في ىذا المكافهلل ليس بين أف يناؿ ىذا الجيش الباسل الذم يؤدم كاجبو النوعي 
في ىذه البلدة كبين أف يناؿ أعلى الرتب في رضواف اهلل سول أف يتوج بطولتو بالتوبةن سول أف 

و من الواجباتن سول أف يلتـز بأكامر اهلل كينتهي عن يتوج بطولتو بتنفيذ ما أناط اهلل بكيانو كعنق
نواىيو جهد االستطاعةن قلت ىذا كالعجب الذم ال ينتهي أف في الناس ناسان ضاقوا ذرعان بهذا 

الكبلـ ككأنهم يحبوف أف يبقى العاصي عاصيان كأف يبقى التائو تائهان كأف يبقى الشارد شاردانن ككأنهم 
 تبلغهم نداءات اهلل عز كجل القائلهلليرغبوف كيتمنوف أف لو لم 
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 [.ٖ)تيوبيوا ًإلىى الل ًو تػىٍوبىةن ن اليوحان( ]التحريمهلل 

ربنا يدعوا عباده إلى التوبة كفي الناس ناس يضعوف ما بين نداء اهلل ك ذاف ىؤالء التائهين 
لى اهلل الحجبن لماذا يا إخوتنان لماذا أيها اإلخوة؟ لماذا تضنوف على كاحدو مثلي أف يرحل إ

بمثوبة كاحد كاحد فق  ىداه اهلل بسبب تذكرة ذك ره بها فقاؿ ممن قاؿ عنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلمهلل )ألف يهدم اهلل بك رجبلن كاحدان خير لك مما طلعت عليو الشمس أك غربتن كفي 

اتف أك ركاية خير لك من حمر النعم(. عباد اهلل أصدقكم الكبلـهلل عندما أتلقى عن طريع اله
بشكل مباشر حديثان إلنساف يعرفني على نفسو كغالة البكاء في حلقو يخبرني أف كاف تهائهان ثم 
اىتدلن يخبرني أف كاف يخب في ظلمات الجهل كالجاىلية ثم ارعولن ىل تعلموف كم ىي 
ها من الفرحة التي تغمر كياني. كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو سيقت إلي كنوز الدنيا كلها بكل ما في

متع لن تبلغ فرحتها فرحة ىذا الكبلـ إذ يلغني عن طريع ىاتف أك بشكل مباشر حديثان عن إنساف 
كاحد ىداه اهلل عز كجل بتذكرة سخرني اهلل عز كجل بهان ال أقوؿ عشرات بل أقوؿ كاحد. يا ناس 

أف أكوف كاحدان  لماذا تضنوف علي  أف يثيبني اهلل عز كجل بهذا الثواب العظيمن لماذا تضنوف علي  
ممن قاؿ عنهم رسوؿ اهلل )ألف يهدم اهلل بك رجبلن كاحدان إلى  خر الحديث(. كأنا أعلم أف 
فرحتي ىذه إنما ىي جزء من فرحة رب العالمين التي عب ر عنها رسوؿ اهلل في الحديث المتفع 

فرح بتوبة عبده من عليون أجل المتفع عليو بركاية عبد اهلل بن مسعود كأف بن مالك قاؿهلل )هلل أ
رجل نزؿ بأرض ديكي ةو ميهلكة معو راحلتو عليها طعامو كشرابو فوضع رأسو فناـ نومة فاستيقظ كقد 
ذىبت راحلتون قاـ يطلبها حتى اشتد عليو الحر كاشتد عليو العطش فقاؿهلل أرجع إلى المكاف 

تيقظ كإذا راحلتو الذم كنت فيو فأناـ حتى أموتن كرجع كامتد ككضع رأسو على ساعده ثم اس
عنده عليها طعامو كشرابون يقوؿ رسوؿ اهللهلل فاهلل أشد فرحان بتوبة العبد من فرح ىذا براحلتو(. 

كأقوؿ من القيادةن من الجيشن من المسؤكلينن انظركا يا عباد اهلل كم يفرح اهلل بأكبتكم إليون كم 
انضوكا تحت رحمة اهلل بالتعرؼ على يفرح اهلل بعودتكم إليون كم يفرح اهلل باصطبلحكم معون أال ف

اهللن تعرؼ على اهلل في الرخاء يعرفك في الشدةن أقولها اليـو كسأقولها غدان كأحتسب أجرم في 
 ذلك عند اهلل راجيان أف يكتبني ممن قاؿ عنهمهلل

 [ّّاٍلميٍسًلًمينى( ]فاللتهلل  )كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن مٍّم ن دىعىا ًإلىى الل ًو كىعىًملى صىاًلحان كىقىاؿى ًإن ًني ًمنى 
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 أُٙ ٠ظّوْٚ ػٍٝ فٕك اإلٍالَ ثؾجبي اٌغٙبك

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 فسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كن

ال يشك أحد في أف ىذه الفتنة التي تمر بها سورية تنطوم على مالائب شنيعة مرعبة ليس في 
دنيا اإلنسانية جمعاء من يقرىان من الذم يالدؽ أنو سيأتي يوـه على سورية يػيهىج ري فيو الناس من 

ـي عليهم؟! من الذم يالدؽ أنو سيأتي يـو من أياـ الزمن بيوتهم كمساكنهم أك تيحىر ؽي  بهم كتػيهىد 
تتبلقى فيو أيدم اإلجراـ  تيةن من جنبات األرض جمعاء لتجتث كل نعمة كلتزرع كل مفسدة 

كلتقضي على كل صبلح كلتحرؽ النسل كالزرع كلتتعقب أنابيب الغاز كالنف  فتفجر ىذه كىذه 
هرباء فتدمرىا جهد االستطاعةن من الذم كاف يالدؽ أف يمر كتلك كتتعقب مولدات النور كالك

مثل ىذا اليـو على ىذه البلدة؟! من الذم يالدؽ أف يومان سيأتي تيٍحمىلي فيو األعين المبالرة على 
أف ترل من المرعبات ما لم تيٍخلىع األعيني لرؤيتهان تيٍحمىلي على رؤية األطفاؿ الذم يػيقىت لوف في 

ب حوف ذب  النعاجن تيحمىل ىذه أحضاف أىليهم أك ف ي مدارسهمن تيٍحمىل على رؤية البر ء الذين ييذى
األعين على رؤية الناس الذين ييقذىؼ بهم من قمم األبنية الباسقةن تيحمل ىذه األعين على رؤية 
لتي النساء البلتي ييغتالبن ثم ييقتػ ٍلن كيبض عىنن من الذم كاف يتالور أف سوريا ىذه البلدة اامنة ا

توزع األمن كالسلم على جيرانها يمر بها مثل ىذا اليـو العاصفن كفيم كلماذا كتحت أم غطاء 
قانوني يجرم كل ذلك؟! كل ذلك يجرم كيتم تحت غطاء قانوف كاحد ال ثاني لو أال كىو قانوف 
الحقد الذم من شأنو أف يشرعن كل ممكن في سبيل تحقيع كل مطلوبن ىذه ىي الحقيقة التي 

ي أف نعلمها أكالن. كلكني أريد يا عباد اهلل أف ألفت أنظاركم إلى ماليبة أدىى كأعتى كأخطر من ينبغ
ىذه المالائب التي استعرضت جانبان منها لكمن إنها ماليبة محاربة اإلسبلـ بطريقة حديثة ال عهد 

على أف ينحر  للتاريخ بها من قبل ق ن إنها الالورة التي بوسع كلٍّ منا أف يراىا إذ ييحمل اإلسبلـ
نفسو بيدهن ييحمل اإلسبلـ بهذه الطريقة العجيبة على أف ينحر ذاتو بيدهن ييحارب اإلسبلـ 
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بسبلحون بسبلح اإلسبلـ ذاتون أال تركف كيف أف كل تلك الجرائم تينتهك كتيرتكب تحت اسم 
عباد اهلل الجهادن تحت اسم طرؽ باب الجنة للدخوؿ إليها من كراء ىذه الجناياتن أال تركف يا 

إلى ىؤالء الذين تجمعوا فوؽ ىذه األرض المباركة من أطراؼ الدنيا كلها كيف يضعوف كتاب اهلل 
أجل  –كمعذرة لشعائر الدين إف قلت ىذا الكبلـ تعبيران عن الواقع  –كشرائعو تحت أقدامهم 

على يضعوف كتاب اهلل كشرائعو تحت أقدامهم ثم إنهم يرسموف شهادة اإلسبلـ استخفافان 
جباىهمن أال تركف ىذا يا عباد اهللن ىل من فرؽ بين ىذه الظاىرة التي نراىا كبين من يعكف على 
شرب الخمرة يحتسي منها الكأس إثر الكأس مالران على أال يزدرد الشربة الواحدة منها إال ذاكران 

ها اإلسبلـ اسم اهلل بالتكبير كالحمد كالبسملةن ىل من فرؽ بين ىذه الظاىرة التي ييستخف ب
كييستهزأ بطريقة ما مثلهان ىل من فرؽ بينها كبين من يقدـ على الفاحشة جهاران نهاران ثم يالر على 
أال يرتكبها إال مكبرانن إذا ذاكران اسم اهلل سبحانو كتعالى. لقد مر  بخاطرم الشيء الكبير كالكثير 

ر السخرية كلكني لم أعهد مثل ىذه كأنا أقرأ في تاريخ العالم مر  الكثير من صور الهزءن من صو 
الالورة ق  يا عباد اهلل. باسم اإلسبلـ يمزؽ اإلسبلـن باسم الجهاد في سبيل اهلل تيمزؽ شرعة 

الجهاد التي نقرؤىا في كتاب اهلل سبحانو كتعالى. باسم تحقيع اإلسبلـ كالسعي إلى تنفيذه ييخلع 
ر من الناس. ىا ىي ذم النتائج األكلى تبدك أسباب الكراىيةن أسباب التذمر من اإلسبلـ عند كثي

أماـ أبالارنا جليةن ىا ىم أكالء الذين كانوا إلى األمس القريب يبحثوف عن حججو لعلمانيتهم التي 
يالركف على رفع لوائهان كانوا إلى األمس القريب يبحثوف عن الحجج لرفع لواء ال دينيتهم التي 

نهم اليـو يفرحوف كال فرح من عثر على كنز كاف قد افتقده يسعوف إلى تنفيذىا فما كانوا يعثركفن إ
ثم ر ه على حين غرةن نعم لقد اتسعت أمامهم ميادين األنشطة المختلفة سعيان إلى فرض البلدينية 
في مجتمعاتنا اإلسبلميةن لقد أمسكوا بالمبرر إثر المبرر من أجل أف يجدكا المبررات لغرس راية 

إلسبلميةن أفكاف يعثركف على شيء من ذلك لوال ىؤالء الذم كفدكا إلينا العلمانية في مجتمعاتنا ا
أك أكًفدكا إلينا من أقطار العالم ككقفوا على مسرح األحداث على مرأل من العالم كلو يحكموف 
على اإلسبلـ بأف ينحر نفسو بيدهن يحكموف على اإلسبلـ بأف ينحر ذاتو بسبلحون أال تركفن 

م يا عباد اهلل؟! الجهاد في اإلسبلـن قرأنا في كتب الشريعة اإلوسبلمية أليس ىذا ىو الذم يجر 
كأصغينا إلدراكو كمعرفتو إلى كتاب اهلل كتدبرنا بعد ذلك ما يقولو رسوؿ اهلل فبل كاهلل لم نجد 

الجهاد الذم شرعو اهلل عز كجل إال سعيان باإلسبلـ المسلم إلى قمة العمل اإلنسانين لم نجد فيو 
ل م الذم يرقى باإلنساف إلى قمة العدالةن ال بل إلى قمة الرحمة باإلنسانية جمعاء. الجهاد إال السُّ 
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اإلسبلمي يبي  ارتكاب الفاحشة! الجهاد اإلسبلمي يبرر نهب األرزاؽ كالثركات من البر ء 
المسلمين اامنين المؤمنين! الجهاد في اإلسبلـ يبرر استبلب اللقمة من أفواه أصحابها 

عين! الجهاد يبرر تفجير كل منابع الرزؽ الذم سخره اهلل عز كجل لعباده فوؽ ىذه األرض! الجائ
 الجهاد يبرر السعي إلى نقيض ما يأمر بو اهلل عز كجل إذ يقوؿهلل

 [.ٔٓ)كىالى تػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهىا( ]األعراؼهلل 

ىو صال  كنقضي على كل ما ىو صال ! الجهاد يقوؿ على لساف أصحابوهلل ال بل سنفسد كل ما 
من الذم يقوؿ ىذا؟! كلكن ىا ىم أكالء الذين ينشدكف البلدينية يعقدكف لقاءاتهم ىنا كىنا ككأف 
لساف الحاؿ يقوؿ لهمهلل ىذه ىي الفرصة التي قد ال تعودن لقد فيًس ى أمامنا الطريع كلقد تلقينا 

بة اإلسبلـ كلفرض البلدينية في ىذه اإلشارة التي تعلن أف ساعة الالفر قد جاءت لمحار 
المجتمعاتن أال تركف؟! كلكن ىل ىنالك ما يجعل اإلنساف العاقل المتدبر كإف اإلسبلـ ليدعو 

إلى العقبلنية قبل العلمن كم عالم أحمع أكداه علمو إلى سوء المالير. اإلسبلـ يربينا على أف نعقل 
م أف الطريع إلى اإلسبلـ ال يمر عبر البيت األشياء ثم نتوجها بالعلم. ما من عاقل إال كيعل

األمريكين ما من عاقل إال كيعلم أف السير إلى اإلسبلـ ال يمر عبر تل أبيبن ما من عاقل إال 
كيعلم أف نظاـ السعي إلى اإلسبلـ ال يخططو برنارد ليفين ما من عاقل إال كيعلم ىذا كإسبلمنا 

أف نعلم الحقائع كمالادرىان إسبلمنا يربينا على أال نيٍخدىع  يربينا على العقبلنيةن إسبلمنا يربينا على
كال نىٍخدىعن إسبلمنا يقوؿ لنا ما كاف يقولو عمرهلل "لست بالخب كال الخب يخدعني". نعمن كل 

ىذا الذم نراه من المالائب المتنوعة المختلفة يهدؼ إلى شيء أساسي كاحد ال ثاني لو أال كىو 
بلـ بعد مكة كالمدينةن نعمن ىذه ىي الحقيقة التي ينبغي أف نعلمها يا امتبلخ اإلسبلـ من تربة اإلس

عباد اهلل. أقوؿ ىذا كلكني ال أخفي ما جعلو اهلل عز كجل بشرل راسخة ثابتة بين جوانحي كال 
يمكن أف يأتي يـو أك تأتي ساعة أشك فيها بهذه البشارة التي أكرمني اهلل عز كجل بهاهلل إف ىذه 

هي عما قريبن كلسوؼ تتحوؿ إلى أثر بعد عينن كلسوؼ يلهج الناس بذكرياتها الفتنة ستمر كتنت
من أجل أف يلتقطوا منها العبرة كالدرسن فحذار حذار يا عباد اهلل أف تحملكم فرحة الخركج من 

ىذه الماليبة إلى سكرة النفسن إلى سكرة تحجبكم عن نعمة اهللن تحجبكم عن الشكر هلل 
قولها لنفسين كأقولها لقيادة ىذه األمةن كأقولها لسائر القائمين بأمرىان سبحانو كتعالىن حذارن أ

كأقولها للجيش الذم ينهض بما أمر اهلل عز كجل بون حذار أف تسكركم النعمة فتنسوا شكر 
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المنعمن عاىدكا اهللن جددكا البيعة معو على أف تكونوا عبيدان سائرين على صراطو ملتزمين بأمره 
رسم ال على النهج الذم يمر بتل أبيبن عاىدكا اهلل سبحانو كتعالى على أف على النهج الذم 

تكونوا رقباء على بيوتكمن على أسواقكمن على مجتمعاتكم أال يشرد ىذا المجتمع يومان كاحدان 
عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن عاىدكا اهلل من اافن قولوا لو بألسنة أحوالكم كبألسنة أفواىكمن 

حن منذ ااف نعاىدؾ على أف نسير على الالراط الذم أمرتن كىا نحن من ااف قولواهلل ىا ن
نستغفرؾ من الشركد الذم كقعنا فيون نحن عبادؾ الضعفاء كلكننا اليـو نعود إلى صراطك كىا 
نحن نعود إلى ىديكن ىذا ما ينبغي أف تعاىدكا اهلل عليون كلسوؼ نتبلقى لنتذكر ىذه الحقيقةن 

ذين حاكلوا أف يالطادكا عن طريقها بالماء العكر لن ينالوا من كراء ذلك شيئانن الماليبة ستمر كال
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم. 
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 اكفٍٛا فٟ اٌٍَُ وبفخ .. رٍه ٟ٘ هٍبٌخ هللا اٌٝ اٌٍَّؾ١ٓ

 

الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف من الحقائع القر نية التي تزداد جبلءن مع الزمن كتزداد رسوخان مع األحداث التي تتجدد ىنا 
ما ىو ثابت من أف القر ف لم يتنزؿ خطابان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كللناس الذين  كىناؾ 

كانوا من حولو فق  كال للجيل الذم من بعده أك الذم من بعده فق  كإنما تنزؿ القر ف خطابان 
للناس كلهم على اختبلؼ أمكنتهم كاختبلؼ عالورىمن يرافقهم في أحداثهم كتقلباتهم كيظل 

م النالائ  لحل مشكبلتهم المختلفة المتنوعةن ىا نحن نجد المزيد كالمزيد من األدلة يقدـ له
على ىذه الحقيقة التي ىي مظهر من المظاىر العلمية الناطقة بأف القر ف كبلـ اهللن كبلـ الخالع 
كليس كبلـ المخلوقين. تعالوا نالغ السمع بتدبر كتأمل إلى ىذه اايات التي تالف األحداث 

ةن الجرائم المنكرة التي تػيٍرتىكىٍب في ىذه الفترة التي تمر بنان كتأملوا في التحذير الكبير المؤلم
كالخطير الذم يوجهو بياف اهلل سبحانو كتعالى للمتورطين في ىذه الجرائم المنكرة ثم تأملوا كيف 

ان بالتبلقي يأمر بياف اهلل عز كجل الجميعن كيف يأمر الجاني كالمجني عليون يأمر األطراؼ جميع
 في مظلة األمن كالسلمن تأملوا في ىذا الذم يقولو اهلل عز كجلهلل

نٍػيىا كىييٍشًهدي الٌلوى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ الٍ  ًخالىاـً * )كىًمنى الن اًس مىن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا تػىوىل ى سىعىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى فً  ًإذىا ًقيلى كى ًيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ييًحبُّ الفىسىادى * كى

ن مي كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي( ]البقرةهلل  ٍتوي اٍلًعز ةي بًاإًلٍثًم فىحىٍسبيوي جىهى  [َِٔ-َِْلىوي ات ًع الٌلوى أىخىذى

 ثم يقوؿ بعد ذلكهلل
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ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍدخي  ليوٍا ًفي السٍٍّلًم كىآف ةن كىالى تػىت ًبعيوٍا خيطيوىاًت الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍم عىديكٌّ مًُّبينه( )يىا أىيػُّهى
)فىًلف   -أم ركبتم رؤكسكم في االستمرار على الزلل كاإلجراـ  -[ )فىًلف زىلىٍلتيٍم( َِٖ]البقرةهلل 

يػٍّنىاتي فىاٍعلى  ًكيمه( ]البقرةهلل زىلىٍلتيٍم مٍّن بػىٍعًد مىا جىاءٍتكيمي اٍلبػى  [.َِٗميوٍا أىف  الٌلوى عىزًيزه حى

أرأيتم إلى ىذه ااياتن أىي تحل مشكلة كانت في عالر رسوؿ اهلل؟! أفكاف في عالر رسوؿ اهلل 
أك في عالر التابعين أك تابعيهم من يتالفوف بهذا الذم ذكره بياف اهللن يشهدكف اهلل على أنفسهم 

طوف في إفساد الحرث كالنسل كاإلىبلؾ كالقتل كما إلى أنهم مؤمنوف كمجاىدكف ثم إنهم ينح
ذلكن أفكاف في ذلك العالر من يفعل ىذا؟! لم يكن ىنالك ق  من ينطبع عليو ىذا الوصف 

الذم يذكره بياف اهلل كلذلك فلف المفسرين أجمعوا على أف ىذا الحديث الرباني إنما يخاطب اهلل 
ناس الذين سيأتوف من بعد. إذان فبلبد أف أتوجو أيها عز كجل بو من قد يتالفوف بهذه الالفة من ال

اإلخوة باسمي كباسمكم جميعان إلى ىؤالء الذين يشهدكف فعبلن موالىم كخالقهم الذم يعلم السر 
كأخفىن يشهدكنو على أنفسهم أنهم مؤمنوف بل مجاىدكف كأنهم يتقربوف إلى اهلل عز كجل بما 

اهلل بون ثم إنهم يتحدكف بياف اهلل عز كجل في اإلمعاف  يفعلوف ثم إنهم ينحطوف في نقيض ما أمر
ًإذىا تػىوىل ى سىعىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهىا( نعم  بارتكاب ما يحذرىم بون بارتكاب ما يمنعهم منو. )كى
بدالن من أف يرعوم عن اإلفساد انقيادان ألمر اهلل كتهديدهن يقوؿ إف بلساف حالو أك بلساف مقالوهلل 

ًإذىا بل شأ ننا في جهادنا الذم نسير فيو أف نمعن في األرض فسادان كإف كنت تنهى عن ذلك )كى
ا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ييًحبُّ الفىسىادى(ن يقوؿ قائلهمهلل  تػىوىل ى سىعىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهى

اهلل سبحانو كتعالىن جهادنا يتمثل في أف  نحن مجاىدكف كجهادنا يتمثل في مناقضة ما يقولو بياف
نقتلع الزرع كنهلك الضرع كنحرؽ النبات كنسرؽ األقوات كنحطم كنهدـ البيوت كنذب  البر ءن 
ىذا ىو جهادنا كليقل بياف اهلل بعد ذلك ما يشاء. البد أف نقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل لماذا تمعنوف في 

ي أف تشهدكا اهلل على ما في قلوبكم كأنتم أف تخالف ألسنتكم سلوكاتكم؟ لماذا تمعنوف ف
تمارسوف نقيض ىذا الذم تشهدكف اهلل عليو؟ لماذا؟ البد أف أسألكم باسم المنطع قبل الدينن 
باسم العقبلنية قبل الدين أأنتم صادقوف في إيمانكم باهلل عز كجل ربان خالقان لكم كبأنكم عبيده 

يديو يـو يقـو الناس جميعان لرب العالمين؟ إذا كنتم  مملوكوف هلل عز كجل البد لكم من كقفة بين 
فلماذا تخالفوف أمر إلهكم الذم تشهدكنو على ما في  -كىذا ىو المظنوف بكم  -كذلك 

قلوبكم؟ لماذا تمعنوف في نقيض ما أمر اهلل عز كجل بو؟ كأنا إنما أخاطب الذين يتسلحوف 
كىم جزء من ىذا الوطن بل من ىذه الدكلةن  كيعلنوف الجهاد على إخوانهم كأبناء جلدتهم ككطنهم
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كال أتكلم ااف عن أكلئك الوافدين الذين يقفزكف من مكاف إلى مكافن فلف دارت عليهم الدائرة 
رجعوا إلى جحورىمن إلى أككارىم البعيدةن إنما أتحدث مع ىؤالء اإلخوة الذين ىم جزء من ىذا 

حىٍت أمامكمن فيًتحىٍت أبواب ىذه الفرصة على الوطنن أقوؿ لهمهلل ىا ىي ذم فرصة سانحة قد فيتً 
مالارعهان فتحها أكؿ مسؤكؿ عن ىذه الدكلة في ىذه البلدةن يدعوكم بالدؽ كجد إلى ماذان ال 
على أف ينالحكم فتالغوا السمع إلى ناليحتو بل يدعوكم إلى أف تنالحوه كتنالحوا القائمين 

النالائ  تجعل لهذا الوطن الذم يطمع بهذا األمر ليالغوا ىم السمع إلى نالائحكم مادامت ىذه 
فيو الكثير كالكثير من أعداء اهلل عز كجل يجعل لهذا الوطن سياجان من الحمايةن يجعل لو 

ضمانات من القوةن يجعل لو سببلن من الوحدة اامنةن يجعل لو ضمانات للسير على الالراط 
يعها كما قلت لكمن كىا أنتم الذم يرضي اهلل عز كجلن ىا ىي ذم األبواب قد فػيتٍّحىٍت بمالار 

ال لكي تسمعوا النال  فتتقبلوه الن بل لكي تقدموا النال  فيتقبلو  -كأقولها مرة أخرل  -تدعوف 
المسؤكلوف منكمن كليس لذلك من شرط إال أف تكوف ىذه النالائ  نالائ  فعبلنن كقديمان قاؿ 

نا صلى اهلل عليو كسلمهلل )إف رسولنا صلى اهلل عليو كسلم )الدين الناليحة(ن كقديمان قاؿ رسول
أفضل الجهاد كلمة حع عند سلطاف جائر(ن ىا أنتم تيدعىوف إلى أف تنطقوا بلكمة الحع ىذهن فما 
موقفكم كنحن نظل نحسن الظنن إنما تندفعوف إلى ىذا الذم تندفعوف بو غيرة منكم على مالال  

فلذا كاف األمر كذلك فهبل تبتم  األمةن غيرة منكم على مكانة ىذه البلدة بل ىذا الوطن الشريفن
كعدتم إلى اهلل لتجعلوا جهادكم متناغمان مع شرع اهللن لتجعلوا جهادكم مفس ران باإلصبلح بدالن من 
اإلفسادن باإلحياء بدالن من القتلن ىبل فسرتم جهادكم بالنال  تقدمونو لولي األمر أم ىبل فسرتم 

تعالوا فانطقوا بكلمة الحع ىذه. أما إف كاف  جهادكم بكلمة حع كلتكن نعم عند سلطاف جائرن
أما إف كاف الهدؼ يتمثل في إعداـ ىذه األرضن في  -كإننا لنرجوا أف نكوف مخطئين  -الهدؼ 

القضاء على ىذه الدكلةن في محو ما اسمو سوريا من ىذه الخريطة فلنني أنالحكم ال من قبيل أف 
ندما يكوف معينها الدين كلكني أقولو لكم من الدين الناليحة فلعلكم ال تالغوف إلى الناليحة ع

منطلع عقبلنيهلل إذا تم ىذا الذم تسعوف إليو فلسوؼ تكونوف أكؿ من يتقد في نيراف ىذا 
الماليرن إذا قضي على ىذه البلدةن على ىذه الدكلة فلسوؼ ينمحي اسمها من الخارطةن 

متقاتلة يشتد األكار بينها  كلسوؼ تتحوؿ ال أقوؿ إلى دكيبلت بل إلى جماعات كفئات متناحرة
كال يهدأن أجل يتقد اللظى كال ينطفئن كلسوؼ تكونوف أكؿ من يتقد بهذه النيراف. أال فلتعلموا 
أيها اإلخوة أف العيداف التي تتقد بها النيراف العظيمة ىي أكؿ ما يحترؽ في مشركع ىذه النيرافن 
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ي فرحتم بها أك تفرحوف بها حينان من الزمن اسمعوا ىذا الذم أقولو لكم جيدان. أما الدكالرات الت
إذ تتجمع في جيوبكم فاعلموا أنها ستنمحي كلسوؼ تذكب كما يذكب ىذا الثلج تحت أشعة 
الشمسن كلسوؼ تفتحوف أيديكم كتنظركف كتفتشوف في جيوبكم فبل تجدكف إال العدـ كلسوؼ 

ٍرتيٍم بون فهبل  رجعتم إلى الفكر العقبلني الذم تجدكف أمنكم أكؿ من يحترؽ في ىذا الذم سيخٍّ
ينبغي أف تحاكموا بو تالرفاتكم كعبلقاتكم في ىذا الذم يتمن أنا أقولها ألبناء جلدتنان أقولها 
إلخواننان أقولها لمن ىو جزء ال يتجزأ من ىذه البلدةن من ىذا الوطنن كأنا ال أكجٍّو كبلمي إلى 

ا من أماكن بعيدة ال يعلموف إلى أين يتجهوف كإنما أناس أيٍرًسليوا من كراء البحار ربمان أيٍرًسليو 
يعلموف أف ىنالك مراكضة كقعوا عليهان يعلموف أف ىنالك عقدان ألزموا أنفسهم بون أنا ال أكلمهمن 
كماليرىم إلى اهلل عز كجلن كإنما أكلم أبناء جلدتنا. نعمن لماذا تضعوف نالب أعينكم ما يضعو 

األحقاء التي عاملوا معهان لماذا تتناغم أىدافكم مع أىدافو؟  العدك القريب أك البعيد بدافع من
كإذا تم األمر كما يشاء أما ىو فلسوؼ يتربع على كرسيو كيرقه الليل كيسكر في النهار فرحان 
بما تم كلكن ماليركم ما ىو؟ ماليركم الهبلؾ. ينبغي أف تعلموا ىذه الحقيقة. نحن نقوؿ الوطنن 

نقياد ألمر اهللن ال على أنني أنكر قيمة األكطاف كلكن فلتعلموا كلنعلم كأنا أقوؿ الدينن أقوؿ اال
جميعان أف األكطاف كلها ملك هللن لمن خلقها كلمن أقامنا عليهان كلكننا مستخلفوف على ىذه 
األكطافن نحن مستخلفوف على ىذه األرض المباركة التي ىي أرض اهللن مستأمنوف عليهان ألم 

في أكثر من موضع على اإلنساف خليفة اهلل؟! خليفة اهلل في ماذا؟ خليفة  تعلموا أف القر ف ينه
اهلل في حماية األرض التي أقامهم عليهان خليفة اهلل في حماية األقوات كاألرزاؽ التي أكرمهم بها 

 إف على ظاىر األرض أك في باطنون مستخلفوف برعاية ميزاف العدؿ الذم أقامو فيما بينهمهلل

رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى * أىال  تىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف * كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى تيٍخًسريكا )كىالس مىاء 
 [.ٗ-ٕاٍلًميزىافى( ]الرحمنهلل 

إف تعظيمنا للوطن إنما ىو انقياد ألمر اهلل في المحافظة على ما استأمننا اهلل عز كجل عليون 
 اعلموا ىذا جيدان.

إذا أصر إخوتنا أف يولوا ظهورىم إلى بياف اهلل ىذا كأف يعرضوا عن أمره كنهيو كأف يجعلوا  أما
كالءىم ألعداء اهلل عز كجل بدالن من أف يجعلوا كالءىم هللن أما إف أصركا إصرارىم على أف 
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ىم يخدموا أعداء اهلل كىو في الحقيقة أعداؤىم أيضان بدالن من أف يخدموا دين اهلل فلنني أذكر 
 بهذه ااية من كتاب اهللهلل

هيٍم كىيىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب  )أىلىٍم تػىرى ًإلىى ال ًذينى تػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهم م ا ىيم مٍّنكيٍم كىالى ًمنػٍ
 [.ُْكىىيٍم يػىٍعلىميوفى( ]المجادلةهلل 

لل وي عىلىٍيًهم م ا ىيم مٍّنكيٍم( يا أيها الذين يتم االعتداء عليهمن )أىلىٍم تػىرى ًإلىى ال ًذينى تػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى ا
هيٍم( من ىؤالء المعتدين. أتركف أف ىذا الكبلـ خوطب بو أصحاب رسوؿ اهللن أتركف أف  )كىالى ًمنػٍ
ىذا الكبلـ خوطب بو المنافقوف في عالر رسوؿ اهللن أتركف أف ىذا الكبلـ خوطب بو التابعوف 

رعوكان عودكان كالعود إلى الحع أحمدن أجلن كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لون كمن بعدىم. ا
ن أقوؿ قولي ىذا  كفرح اهلل بتوبة عباده ال تعدلها فرحة كما قلت لكم في األسبوع المنالـر

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 كػٛح ٍِّؾخ ٌٍزٛثخ ٚاٍزٕياي اٌفوط

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

عالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى ال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ي عالم األسبابن أمرنا أف نتخذىا كأف ال ريب أف اهلل سبحانو كتعالى قد أقامنا من كونو ىذا ف
نتعامل معهان كإنها لسنة ماضية من سنن اهلل عز كجل في كونو كمن ثم في عباده. كلقد كنا كما 

نزاؿ بحمد اهلل عز كجل نتعامل مع األسباب الكونية التي كضعها اهلل عز كجل في طريقنا لمعالجة 
ن نتعامل مع األسباب المادية كاألسباب الكونية ىذه األزمة بل ىذه المحنة التي تمر بنان ىا نح

المختلفة المتنوعةن مستجيبين في ذلك لقرار اهلل كأمره كسنتون كلكن ماذا عن التعامل مع مسبب 
األسباب سبحانو كتعالىن كقد تعاملنا مع الجنود بكل أكجو التعاملن كلكن ماذا عن القائد األعلى 

عباد اهلل إننا استغرقنا استغراقان كبيران كطويبلن في أغالاف  لهذه الجنود؟ إنني أخشى أف أقوؿ يا
نىا عن الجذع الذم إليو مرجع  األسباب المتنوعة التي أقامها اهلل عز كجل إلى درجة أننا قد حيًجبػٍ
ىذه األغالاف كىذه األسباب كلهان تقلبنا بل سبحنا في عالم األسباب الكثيرة الكونية المادية 

لى درجة أننا رأينا أنفسنا مسجونين في عالم األسباب كمن ثم محجوبين عن العلمية المتنوعة إ
المسبب كىو اهلل سبحانو كتعالىن ينبغي في مثل ىذه الحاؿ أف نتذكر الحقيقةن كإنني ألقولها 
باختالار كبكلمات موجزةن صحي  أف اهلل عز كجل أقامنا من كونو في عالم األسباب كأمرنا أف 

 معها كلكنو في الوقت ذاتو أعلن أنها جنود بيد اهللنتخذىا كأف نتعامل 

 [.ُّ)كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل لًٍلبىشىًر( ]المدثرهلل 

األسباب البد أف نتعامل معهان لكن شأنها كشأف الجسد من الركحن ال تستقر الركح إال في جسد 
نىا عن التعامل مع المسببن بل كدنا أف  كلكن ماذا عسى أف يغني الجسد بدكف ركحن لقد حيًجبػٍ
يا  نيٍحجىبى عن التعامل مع المسبب كىو موالنا خالع الكوف كخالع األسباب كلهان كلعلكم تقولوف
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عباد اهللهلل ىا نحن نؤمن بوجود المسبب كىو اهلل كىا نحن نتعامل معو من منطلع اإليماف بو 
كبمعنى التعرؼ عليو فهل من شيء  خر ييٍطلىبي منا بعد ذلك؟ نعمن المطلوب منا عندما نمر بهذه 

نا أف المحنة أك تمر بنا بل في سائر األحواؿ فضبلن عن ىذه الحالة التي نحن بهان المطلوب م
نعود فنالطل  مع اهلل كأف نجدد التوبة إلى اهلل كأف نمد يد البيعة من جديد مع اهلل كأف نجأر إليو 

قائلين لو إف  –باب مسبب األسباب كلها  –بالضراعة كبالذؿ كالبؤس كالمسكنةن نطرؽ بابو 
لتي أمرتنا بلساف الحاؿ أك بلساف المقاؿهلل أم ربن ىا نحن قد فرغنا من التعامل مع األسباب ا

أف نتعامل معهان ىا نحن قد أدينا الواجب الذم قد فرضتو علينان كىا نحن عدنا إليكن ىا نحن 
نطرؽ باب كرمك كجودؾن أنت مسبب األسباب كلهان أنت قائد ىذه الجنود الكونية التي تمؤل 

ف كراءنا رحاب كونك ىذان فيا ذا الجبلؿ كاإلكراـ لقد كضعنا األسباب التي تعاملنا معها اا
ظهريانن كىا نحن نستمطر من سماء رحمتك التوفيع كالنالر كالفرجن ىكذا ينبغي أف نتعامل مع 

المسببن كىل من دليل على ىذا أجلى كأكض  من دليل كتاب اهلل عز كجل أيها اإلخوة؟ اسمعوا 
 إلى طائفة من ىذه اايات التي تذكرنا بهذه الوظيفةهلل

 [.ٓٓكىخيٍفيىةن ًإن وي الى ييًحبُّ اٍلميٍعتىًدينى( ]األعراؼهلل  )اٍدعيوٍا رىب كيٍم تىضىرُّعان 

ًنينى( )كىالى تػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهىا كىاٍدعيوهي خىٍوفان كىطىمىعان ًإف  رىٍحمىتى الٌلًو قىرًيبه مٍّنى اٍلميٍحسً 
 [.ٔٓ]األعراؼهلل 

بهم مثل ىذه المحنةن ىزتهم ىزان ليتذكركا االلتجاء  كيحدثنا البياف اإللهي عن أناس من أمثالنا مر  
 إلى اهلل فما تذكركهن يقوؿ عنهمهلل

انيوا ًلرىبًٍّهٍم كىمىا يػىتىضىر عيوفى( ]المؤمنوفهلل ا اٍستىكى اًب فىمى  [ٕٔ)كىلىقىٍد أىخىٍذنىاىيم بًاٍلعىذى

 كيقوؿ عن أمثالهمهلل

فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى * فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى 
انيوٍا يػىٍعمىليوفى( ]األنعاـهلل   [.ّْ-ِْبىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى

 يقوؿ اهلل عز كجلهلل

ا ال    ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن( أم من األعداء في عادية حرب كهذه)يىا أىيػُّهى
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ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى( قرف البارم سبحانو كتعالى بين الوضع  الذم )يىا أىيػُّهى
 نخوضو اليـو كبين ذكر اهلل عز كجل

ا ال ًذينى  ًثيران ل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى( ]األنفاؿهلل  )يىا أىيػُّهى  [.ْٓ مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى

ىذا ما يقولو بياف اهلل كىا ىي ذم المحنة التي طاؿ أمدىا تقرع على  ذاننا الدعوة إلى االلتجاء 
كالتعامل معهان فأين ىم الذين استجابوا  إلى مسبب األسباب بعد أف فرغنا من التمسك باألسباب

يا عباد اهللن أين ىم الذين استجابوا لدعوة اهللن أين ىم الذين يفركف من المحنة إلى الذم ابتبلنا 
 بها؟

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره مًُّبينه( ]الذارياتهلل 

ىذه المحنة فما الذم أراه؟ أرل فئات من الناس  أنظر إلى كاقعنان إلى مجتمعنا كنحن نخوض
ممن يعانوف من ىذا الببلء يوظفوف ىذه المحنة لترسيخ البلدينية في مجتمعنان لترسيخ شعار 
العلمانية أم البلدينية في مجتمعنان إنهم يتبلقوف صباح مساءن إنهم يخططوف صباح مساء في 

ه البلدينية علينان كما الحجة؟ الحجة أف سبيل أف يعتالركا من ىذه المحنة كسيلة لفرض ىذ
الماليبة لم تقرع أبوابنا إال بأيدم المتدينينن لم تقرع أبوابنا كلم تزجنا في ىذه الماليبة إال 

بشعارات الذين يريدكف أف يبنوا عركشهم على اإلمارات الدينية كاإلسبلميةن إذان فينبغي أف نتخله 
انيةن تلك ىي حاؿ فئةن كال أدرم كم نسبتها من مجتمعنا من ىذا السبب بلعبلف البلدينية كالعلم

السورم ىذا. أنظر إلى فئات أخرل كإذا ىم يحاكلوف جاىدين أف يوظفوا ىذه الماليبة بل أف 
يوظفوا حاؿ الذين شيرٍّديكا من بيوتهمن شردكا من دكرىمن يريدكف أف يوظفوا حاؿ من زجتهم ىذه 

ن ييهرعوف ليوظفوا ىذه الحاؿ كوسيلة ياللوف بها إلى أمنية الماليبة في المجاعةن مجاعة ما مثلها
أستطيع أف أقوؿ إنها من القذارة بمكافن حلمهم أف تمتلئ جيوبهم على حساب الشاردين من 

يعمد الواحد منهم إلى دارو زائدة عن  -كدعوني أصف الواقع  -بيوتهمن يعمد الواحد منهم 
إلى بيوتات ثم إنو يؤجر كل قطعة من ىذه القطع  حاجتو فيقسمها إلى قطعو قطعن يقسم البيت

بأغلى األثماف أك ااجارن فلذا قاؿ لو المسكين الذم يبحث عن مكاف يأكم إليو ىو كأكالدهن 
قاؿ لوهلل أال تخفف الرقم قليبلن ؟ يقوؿهلل لقد ديًفعى لي فيو أكثرن كأنا أطلب منك أجرة ستة أشهر  

 لترحمو الحدائعن ألستم تعلموف ىذا. كامبلتن كيمضي الرجل ليستقبلو العراءن
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 خركفن يخرج الرجل زكجو كأكالده ككامل أفراد أسرتو من البيت ليقفوا على المخبز ككأف كل 
كاحد منهم ال يعلم ااخرن ليشترم كل منهم ما استطاع من ربطات الخبزن فلذا نجحوا في ىذا 

ها بأضعاؼ أضعاؼ ثمنها في السوؽ عاد أفراد األسرة بأربعين أك خمسين أك ستين ربطة يبيعون
 السوداءن أال تركف ذلك؟ من ىؤالء الذين يفعلوف ىذا؟ أخوتهم.

كااخركف الذين يجدكف أف الناس يتسابقوف إلى شيء من الوقودن إلى شيء من المازكت لينجوا 
وه في فيو أكالدىم من المرضن كإذا بثلة من الناس ينتهزكنها فرصة ليسرقوا ىذا الوقود ثم ليبيع

السوؽ السوداء بأثماف باىظةن إف شاؤكا اشتركا بالثمن الذم يفرض عليهم كإف شاؤكا فليذىبوا 
. أنا ال أستطيع أف أقوؿ كم ىي نسبة  كليمت أطفالهم من البرد كما يشاؤكف. ىذه ىي حالنا اليـو

قوؿ كم ىي أكلئك الذين يوظفوف ىذه المحنة لفرض البلدينية على مجتمعنان أنا ال أستطيع أف أ
نسبة الذين يسعوف الىثين لملئ جيوبهم على حساب الجياعن على حساب العراةن على حساب 
الشاردين من بيوتهم لكنهم موجودكف يا عباد اهلل. كيف السبيل إلى أف نستدفع ىذه الماليبة؟  

ى ربوع كيف السبيل إلى أف نستنزؿ من علياء الرحمة اإللهية الرحمة التي تعيد األمن كالسبلـ إل
شامنا؟ السبيل ىو أف نستقيم على صراط اهلل أكالنن )من ال يػىٍرحىم ال يػيٍرحىم( ىكذا يقوؿ رسوؿ اهلل 
في الحديث الالحي . كنحن ما ىي ىويتنا يا عباد اهلل؟ بأم ىوية نرحل إلى اهلل؟ أنا أقوؿ ىذا 

ان من أنتم أيها اإلخوة؟ سائبلن اإلخوة الذين يسعوف جاىدين ليل نهار لفرض البلدينية على مجتمعن
إذا طرؽ ملك الموت باب أم كاحد منكمن بأم عقيدةن بأم فكرةن بأم مذىب سترحلوف إلى 

 اهللن كاهلل لن ترحلوا إال بهوية كاحدة ىي العبودية الحقة هلل عز كجلهلل

أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان * كىكيلُّهيٍم )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد 
 [.ٓٗ-ّٗ تًيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان( ]مريمهلل 

كيف يا عباد اهلل نتجاىل ىويتنا بل نسعى إلى تمزيقها كربنا سبحانو كتعالى ىو الذم يوقظنا عن 
راء قضائك كقدرؾ طريع ىذه المحنة لنعود إليو ككأننا نقوؿ لوهلل إف المحنة التي طافت بنا من ج

ستجعلنا نثور عليكن تجعلنا نثور على ىويتنا كعبوديتنا لكن ىا نحن مالركف على أف نغرس 
البلدينية في مجتمعاتنان ال يا عباد اهللن ال يمكن للعاقل أف يفر من الحمى إلى الطاعوفن ال يمكن 

دكلة إسبلمية مدنيةن أك للعاقل أف يفر من المرض إلى أسباب الهبلؾن ال. شامنا ىذان سوريا ىذه 
قل دكلة مدنية إسبلميةن لسوؼ نالر إصرارنا على ىذه الحقيقةن تلك ىي ىويتنان بهذه الهوية 
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نستدفع الببلءن نعم يا عباد اهلل. إذان البد من عبلج االلتجاء إلى اهللن ًسٍرنىا طويبلن في طريع التعامل 
ىنان ينبغي أف نطرؽ باب اهللن بل باب اهلل مع األسباب ككصلنا إلى المسببن إذان ينبغي أف نقف 

ال ييغلع دكف أحدن ينبغي أف نلج ىذا الباب ملتجئين متضرعينن عباد اهللن كثيركف منا يتالوركف أف 
االلتجاء إلى اهلل إنما ينبغي أف يتداعى الناس إليو بمناسبة االستسقاءن عندما تحبس األمطار كيمتد 

المسؤكلوف عامة الناس أف يتداعوا إلى صبلة االستسقاءن كلقد أجل ذلك يتداعى اإلخوة بل يأمر 
شهد ىذا المسجد أكثر من مرة اجتماع الناس لالبلة االستسقاءن كأذكر قبل عقد بل يزيد من 
الزمن كيف أنا التجأنا إلى اهلل الستنزاؿ الغيث من السماء ككيف أف بعض الالالحين بل بعض 

وف اهلل عز كجل فأكرمنا اهلل في اليـو الثاني أك الثالث مع األكلياء كقفوا في ىذا المحراب يدع
األمطار بالثلوجن أذكر ذلك كال أنساهن لكن من قاؿ إف الماليبة التي تجعلنا نلجأ إلى اهلل فق  
ىي ماليبة احتباس المطر. المالائب كثيرةن ككل ماليبة يبتلى بها اإلنساف إنما ىي عالا تسوؽ 

ىي عالا توقظ اإلنساف أكالن ثم تسوقو إلى االلتجاء إلى باب اهلل  اإلنساف إلى رحاب اهللن إنما
سبحانو كتعالىن فلنتداعى الستسقاء  خر نستسقي بو من اهلل سبحانو كتعالى الرحمة التي تنجينا 
من ىذه المحنةن ككلو استسقاءن باألمس استسقينا اهلل عز كجل أف ينزؿ علينا الغيث فاستجابن 

عى لناللي صبلة الحاجة المشركعة كلكي نستمطر من اهلل سبحانو كتعالى كاليـو ينبغي أف نتدا
رحماتو التي ىي الكفيل األكحد إلنهاء ىذه المحنة يا عباد اهلل. أقوؿ ىذا لكم كال أريد أف أزج 
نفسي أك أزجكم في اليأس لعل فيكم من يقوؿهلل أين ىم الذين يلتجئوف إلى اهللن نحن حفنة من 

ا كالتجأنا لكن الكثرة الكاثرة تائهةن كلكن الكثرة الكاثرة زائغةن لعل فيكم من الناس سمعنا كأصغين
يقوؿهلل إذان فالمحنة باقية. ال يا عباد اهللن المحنة زائلةن كاإللو الذم أراني ىذه المحنة في إقبالها  

و الذم كما قلت لكم باألمس أراني ىذه المحنة في إدبارىان كأنا على يقين بأنها ستدبرن لكن اإلل
يبشرنا بلدبارىا يأمرنا بأف نسلك السبيل إلى إدبارىان االلتجاء إلى اهلل. أدعو نفسي كأدعو قادة 
األمة بكل فئاتها كبكل درجاتها كأدعو الناس جميعان إلى التوبة النالوحن إلى تجديد البيعة مع 

كالفاجر كلهم سيرحلوف موالنا كخالقنا الذم سنرحل إليو عبيدان ال غيرن الملحد كالتائو كالفاسع 
إلى اهلل بهوية كاحدة عبيد هلل مقرين بعبوديتهم هلل عز كجلن أدعو نفسي كأدعوىم جميعان إلى 

صدؽ االلتجاء إلى اهللن أدعو نفسي كأدعوىم جميعان إلى أف نتداعى إلى مثل عملية االستسقاء 
ن التوبة كأنا ضامن كأنا مع مقدمة من الالياـن مع مقدمة من إعطاء كل ذم حع حقون مع مقدمة م
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ضامن كأنا ضامن بأف الفرج  تو كبخارقةن بخارقة من الخوارؽ التي سيكرمنا بها رب العالمينن 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل رب العالمين.
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 ثالإٔب ِٓ اٌؾت ٚكٚاءٔب فٟ اٌؾت

 

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

ن كثيرة متنوعة كليست ا ألزمة التي تمر إف المشكبلت التي تعالف بالمجتمعات اإلسبلمية اليـو
بنا إال كاحدة من ىذه المشكبلتن كإنما العاصم منها شيء كاحدن ىو شيوع األلفة كامتداد 

جسور كشبكات المودة بين أفراد المجتمعات اإلسبلميةن تلك ىي الضمانة الوحيدة التي تعالم 
ن كلكن األلفة مجتمعاتنا اإلسبلمية من المشكبلت المتنوعة المختلفة أيان كانت كأيان كاف مالدرىا

بين أفراد المجتمع اإلسبلمين كامتداد شبكة الود كالحب بين أفراد ىذا المجتمع ال يتحقع شيء 
من ذلك إال عن طريع البذكر التي ينبغي أف تستقر في طوايا نفس كل إنساف مؤمن باهلل عز كجلن 

ىل ينبت إال من جذعون  أرأيتم إلى الثمرة ىل تينع إال في أغالانهان أرأيتم إلى الغالن من الشجرة
ال بد من الجذعن كجذع المحبة التي تتفرع عنو محبة الناس بعضهم لبعضن كتتفرع منو المودة 
السارية شبكة بين األفراد إنما ىو جذع محبة العبد لمواله كخالقو األكحد جل جبللون كمن ثم 

لقو كالذم جعلو خاتم محبة العبد لمحمد صلى اهلل عليو كسلم الذم اصطفاه اهلل عز كجل من خ
الرسل كأفضل األنبياء جميعانن ىذا ىو الشرط الذم ال بد منو لتنامي األلفة بين أفراد المجتمعات 
اإلسبلمية كالمتداد شبكة الود كالحب فيما بين أفرادىمن فلف غاب ىذا الشوؽ إف غاب جذع 

كسلم غابت محبة الناس محبة العبد هلل عز كجل كمن ثم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو 
بعضهم لبعضن كىي حقيقة ال ريب فيهان كحلت في محل ذلك محبة اإلنساف لنفسو تلك التي 
يعبر عنها باألنانيةن يفيض القلب عندئذ بمحبة اإلنساف لذاتون كمن ثم فحٌدث عن اىتمامو بذاتو 

تو كال حرجن إف مثل كال حرجن كحدث عن التضحيات التي يقدمها قرابينان لمحبتو لذاتو كألناني
ىذا اإلنساف مستعد ألف يضحي بالدنيا كلها بالناس جميعهم إف أتي  لو ذلك في سبيل حبو لذاتو 
.. ما العاصم من ذلك؟ العاصم من ذلك أف يينع في القلب جذع محبة العبد للرب جل جبللون 
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ض اهلل سبحانو كمن ثم جذع محبة العبد للمالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم كمن ىنا فر 
كتعالى على عباده إلى جانب اإليماف العقبلني باهلل كاحدان فردان صمدان كبجانب اإليماف بمحمد 
صلى اهلل عليو كسلم رسوالن كنبيانن ألـز اهلل عز كجل عباده إلى جانب ذلك بالحب. انظركا إلى 

 قولو عز كجلهلل

ادان ييًحبُّونػىهيٍم كىحيبٍّ الٌلًو كىال ًذينى  مىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٌٍّلًو( ]سورة )كىًمنى الن اًس مىن يػىت ًخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى 
 [ُٔٓالبقرةهلل 

كتأملوا في قوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمهلل )ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو 
يغان لؤلمانة التي من كلده ككالده كالناس أجمعين(. قاؿ ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تبل

 أمره اهلل أف يبلغها الناس؛ ال تغذية لذاتو كحبان ألنانيتو. معاذ اهلل.

عباد اهللهلل عندما ينظر أحدكم إلى المجتمعات اإلسبلمية المترامية في جنبات األرض فيجد كيف 
ا أنها شردت عن العهد كابتعدت عن الميثاؽن عندما ننظر فنجد أف الهرج كالمرج راح يسود فيم
بين أفرادىا بدالن من الوداد كالحبن كعندما نجد أنهم أعرضوا عن كصايا اهلل عز كجلن كاتجهوا 
مسرعين إلى تنفيذ أىوائهم كرغائبهم النفسية فلتعلموا أنو لن يتسرب إلى مكمن اليقين باهلل في 

ن إذان ما عقولهم شك بعد إيماف أبدانن لن يتسرب إلى مكمن اإليماف باهلل في عقولهم ريب أبدان 
الذم حالل؟ الذم حالل أف حبان غاب كاستبدؿ بو حبه  خر غابت عن أفئدتهم محبة اهلل عز 
كجل كمن ثم محبة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كإذا فرغ القلب من محبة اهلل غزتو 
محبة األغيارن غزتو محبة الشهوات كاألىواء كالماؿ كما إلى ذلكن كمن ثم فلف ىؤالء الناس 
يالبحوف ضحايا للحب الهاب  بعد أف أسعدىم اهلل عز كجل بالحب العالي السامي المرتفع 

كلذلك فلف موالنا عز كجل يخاطبنا مبينان أف المسلمين إذا  ؿ بهم األمر إلى ىذا الذم أصفن 
فلف اهلل عز كجل يستبدؿ بهم أناسان  خرين ال يعانوف من ىذا المرض الذم يعانوف منو. ما 

 المرض؟

 لحب الهاب  بدالن من الحب المتسامي. تأملوا في قولو جل جبللوهلل ا

ا ال ًذينى  مىنيوٍا مىن يػىٍرتىد  ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأًتي الٌلوي بًقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي  ( ]المائدةهلل )يىا أىيػُّهى
ْٓ.] 
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لهلل فسوؼ يأتي اهلل بقـو يملكوف أدلةن لم يقلهلل فسوؼ يأتي اهلل بقوـو أكثر يقينان منكمن لم يق
ناصعةن قويةن على اإليماف بعد شكو داىم أفئدتهم كعقولهم الن ألف المرض ليس عبارة عن شك 
بعد يقينن كإنما المرض الحب كالحب كما يكوف دكاءن يكوف داءن المرض أف محبة اهلل غابت 

ىيمنت على األفئدة محبة محبة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم غابت عن القلوب كمن ثم 
األىواء محبة الشهوات محبة العالبيات محبة الماؿ كالدكالر. ىذا ىو الذم ىيمنن كمن ثم 

فلنك تستطيع أف تقوؿ إف ىؤالء الناس اتخذكا من ألنفسهم  لهةن أخرل من دكف اهلل عز كجلن 
واء الماؿ المناصب كإف لم تتوج ىذه االهة باإلعبلف كباإلقرار. أال كىي  لهة الشهوات األى

 العالبية. ىذه حقيقة ينبغي أف نعلمها.

أيها األخوةهلل ربما كاف فيكم من يقوؿهلل لكن المحبة انفعاؿ قسرم كليس فعبلن اختياريان فأنى 
لئلنساف أف يقود إلى نفسو االنفعاؿ القسرم الذم ال قبل لو بجذبو إليو كال رده عنو. كيف 

 السبيل إلى الحب كىو أمر انفعالي؟

نقوؿ في الجوابهلل نعم الحب انفعاؿ قسرم كليس فعل اختيارم لكن اهلل عز كجل عندما أمرنا أف 
نوجو أفئدتنا إلى محبتو أمرنا أف نسلك السبيل إلى ذلكن أال كلتعلموا أف من سلك السبيل إليو ال 

 بد أف يعشع مواله كخالقو. من عرؼ اهلل أحبون من عرؼ اهلل حقان عشقو. صحي  أف المحبة
انفعاؿ قسرم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كليست فعبلن اختياريان لكن اهلل عز كجل عندما أمرنا 
بالسبيل الموصل إلى حبو كلم يأمرنا مباشرة باالنفعاؿ القسرمن أمرنا أف نعلم من ىو محمد عليو 

السامية التي الالبلة كالسبلـن أمرنا أف نتعرؼ على سيرتو على حياتون أمرنا أف نتبين أخبلقو 
صاغها اهلل عز كجل في مظهرىا كحقائقها كأنا ال أرتاب في  أف من عرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم عرفو من خبلؿ درايتو اإلنسانية الموضوعيةن كلم يتعرؼ عليو من خبلؿ عينين 
 عالٌبهما بعالائب سوداءن لم يتعرؼ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من خبلؿ استكبار

كبغضاء سلفانن  كل من عرؼ سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بطريقة موضوعية سل  نبراس 
عقلو على سيرتو صلى اهلل عليو كسلم ال بد أف يعشع رسولون ك ية ذلك أف أصحاب رسوؿ اهلل 
نوا رضواف اهلل عليهم كانوا قبل أف يدخل اإليماف في طوايا قلوبهمن بل في طوايا عقولهم يقينان كا

مثاالن المنابذة كالتشرذـن كانوا مثاؿ العداكة تسرم فيما بينهم قبائل كأفراد فللى ما  ؿ أمرىم بعد 
اإلسبلـ؟ غاب التشرذـ .. غابت العداكة كالبغضاء كتحولوا إلى مضرب المثل في األلفة كالحب. 
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الذم جمعهم من أليس كذلك . ما الذم دعاىم إلى ىذا؟ أىو اليقين العقلي كحده؟ ال .. الشيء 
نثارن كألف بين قلوبهم إنما ىو الحب. حبهم العجيب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عرفوه 

 فأحبوه.

كرد في الالحي  أف رجبلن أقبل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقد أضناه النحوؿ فقاؿ لو 
رسوؿ اهلل علمت أنو  المالطفى صلى اهلل عليو كسلمهلل )ما الذم  ؿ بك إلى ما أرل(. فقاؿهلل يا

إذا قاـ الناس غدان لرب العالمين ستكوف لك مرتبتك في العليينن كلن يتاح إلنساف مثلي أف يراؾن 
. قاؿ لو المالطفى صلى اهلل عليو كسلمهلل )أنت مع من أحببت(  فأنا أعاني اليـو من ىٌم ذلك اليـو

ؿ اهلل قاؿ لوهلل متى الساعة يا كلعلكم تعلموف كقد ذكرت ذلك منذ حين أف أعرابيان جاء إلى رسو 
رسوؿ اهلل قاؿهلل )ما أعددت لها(. قاؿهلل ما أعددت لها كثير صبلة كال صياـ كلكني أحب اهلل 

 كرسوؿ. قاؿ لو المالطفى صلى اهلل عليو كسلمهلل )أنت مع من أحببت(.

نان على أأزيدكم برىانان على الشيء الذم رفع قيمة أصحاب رسوؿ اهلل إلى ما تعلموف. أأزيدكم برىا
قلب كاحد الذم  لت إليو القلوب التي كانت متخاصمة متعادية بعد بعثة رسوؿ اهللهلل خطف زيد 
بن الدثنة مع ثلة من أصحابو من قبل مشركي مكة كأخذكا بو ليقتلوه ثأران لبعض قتلى المشركين 

زيد أتحب أنك  يـو بدرن كلما جيء بو ليقتل. قاؿ لو أبو سفياف ككاف مشركان  نذاؾهلل أنشدؾ اهلل يا
ااف في أىلك  منان كأف محمدان ىنا بيننا في مكانك. قاؿهلل كاهلل ال أحب أف محمدان يشاؾ بشوكة 

 كأنا بين أىلي.

ىذا ما يفعلو الحب ىذا ما يحققو الحب من المعجزات كالخوارؽن إذا كجد الحب غابت كل 
كظهرت سائر المشكبلتن كإذا غاب الحب حل الحب الهاب  في مكاف ذلك فتنبعت 

 المشكبلت على تنوعها كاختبلفها.

عباد اهللهلل تلمسوا مكاف محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بين جوانحنان ال سيما في ىذا اليـو 
األغرن ال سيما في ىذا الشهر المبارؾ ىل تشعركف بهذه المحبةن ىل تجدكف في أفئدتكم لوعة 

فرج اهلل ما نحن فيو. نعم محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو اشتياؽ إلى رسوؿ اهلل. إذان فاىنؤكا أف ي
كسلم ال تخفى بقطع النظر عن االمتثاؿ. من أجٌل الدالئل على محبة العبد للرب أف تهتاج بين 
مشاعره مشاعر الشوؽ إلى رسوؿ اهلل في الذكريات الزمانية كالمكانيةن كما أكثر ىذه الذكريات. 
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لد رسوؿ اهلل في نفسو بمثل ىذه المناسبةن انتشت منو النفس المحب إذا فاحت رائحة ذكرل مو 
كطرب منو العقل؛ ذلك ألف ىذه الذكرل أيقظت لديو كوامن الحب الكامن بين جوانحو لرسوؿ 
اهلل. كيا عجبان لمن ال يؤمن ألثر الذكريات في إثارة لواعج الحبن أثر الذكريات كاحد كإف تلوع 

 المحبوب.

تحدث الركباف كتحدث التاريخ عن حبو لليلىن ماذا صنع عندما مٌر بالدار أرأيتم إلى ذاؾ الذم 
التي كانت محبوبتو تسكن فيهان ماذا صنع ألم يتطوح بين جدراف تلك الدار أال تعلموف ذلك 

 أليس ىو القائلهلل

 أمر على الديار ديار ليلى

 أقبل ذا الجدار كذا الجدار

 كما حب الديار شغفن قلبي

 الدياركلكن حب من سكن 

أيان كاف المحبوب ال بد أف يترؾ ىذا المحبوب معنىن للذكرل في قلبون من رأل ذكريات 
المالطفى في مكاف أقاـ فيو اىتاجت بين جوانحو مشاعر الشوؽ إليو. من مر بساعة من 

الساعات التي تعيده إلى يـو ميبلد رسوؿ اهلل كبعثتو اىتاجت مشاعر الشوؽ إليون إذا مر بحديث 
هلل الذم ركاه مالك ك خركف كىو من أص  األحاديثن إذا كقف أماـ قوؿ رسوؿ اهلل كىو رسوؿ ا

أجل يتشوؽ إلى إخوانو قائبلنهلل )كددت لو أني رأيت أخواني(. ظن أصابو أنو  -يتشوؽ إلينا 
 يتشوؽ إليهم. قالوا لوهلل ألسنا إخوانك؟ قاؿهلل )بل أنتم أصحابي إخواني الذين لم يلحقوا بعد(.

خوةهلل انظركا كيف اىتاجت مشاعر الذكرل بين جوان  رسوؿ اهلل. لمرأل صخور .. جبل أيها اإل
ألواف من الالخور كاألتربة. عاد من إحدل الغزكات كلما دنا من المدينة المنورة رأل جبل أحد. 
فنظر إليو قائبلنهلل ىذا أحد جبله يحبنا كنحبو. ما معنى ىذا الكبلـ؟ ما معنى ىذا التغزؿ من رسوؿ 

لكنو على الرغم من  -نعم ىو أصم  - صلى اهلل عليو كسلم؟ الذكرل؛ ألف ىذا الجبل األصم اهلل
ذلك يحتضن من أصحاب رسوؿ اهلل الكثير كالكثير يحتضن حمزة يحتضن مالعب بن عمير 

 يحتضن الكثير كالكثير. إذان فبل بد أف تهفو نفس رسوؿ اهلل بالحب إلى ذلك الجبل.
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ىذا؟ بقي أف أقوؿ لكم شيئان كاحدانهلل الذم فرغ قلبو من الحب من حب أتريدكف أدلة أكثر من 
رسوؿ اهلل لن يفهم ىذا المنطع الذم أقولو لكمن ال ألف المنطع ينأل عنون كلكن ألنو لم يذؽ 
طعم ىذا الحبن كأسأؿ اهلل لهؤالء اإلخوة أف يذيقهم لوعة الحب التي أذاقنا اهلل عز كجل إياهن 

 م عذكبة ىذا العذاب.أسأؿ اهلل أف يذيقه

أيها األخوة ليس في الكوف عذاب يتمتع بالعذكبة إال شيء كاحد عذاب الحبن عذاب الحب 
ىو الذم يجمع لك بين العذكبة كالعذاب كما أىنأ ىذا الحب عندما يكوف لرسوؿ محمدو صلى 

 اهلل عليو ك لو كسلم.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ٚاِزلد ثبٌج١ؼخ اٌٝ أػلاء٠ٖلٞ اٌزٟ أفؼذ ػٓ هٍٛي هللا األِؤٍبح 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كح
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ل اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقو 

مازلنا مع شهر ربيع األكؿ بل األنور نتمتع باستضافة ىذه الذكرل العزيزة لنان ذكرل كالدة أفضل 
الخلع على اهلل سبحانو كتعالى كأحبهم إليون محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن 

تمتع بالغذاء الذم يزيدنا حبان لو كتعلقان بو كحنينان إليو فلنقبل إذان من مائدة ىذه االستضافة على ال
كتمسكان بهديو كشرعون أال كلتعلموا يا عباد اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما يزاؿ معنان 
ما يزاؿ مع أمتو أمة االستجابةن ما يزاؿ معنا برعايتو لنا كباىتمامو بنا كبشوقو كتحنانو إلينا كبدعائو 

نها لمعية حقيقية ينبغي أف ال نرتاب فيها. ربما قاؿ قائلهلل كلكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو لنان كإ
 كسلم قد ماتن ألم يقل اهلل عز كجلهلل

ًإنػ هيم م يٍّتيوفى( ]الزمرهلل   [.َّ)ًإن كى مىيٍّته كى
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ماتوا؟ فأين ىي معية الميت منان كىل ىو في ذلك إال كسائر الذين عاشوا ردحان من الزمن ثم 
كالجواب الذم ينبغي أف نتوجو بو إلى ىؤالء اإلخوة بياف اهلل عز كجل أكالن كشرح رسوؿ اهلل 

 كتأكيده لهذا البياف ثانيان. أما بياف اهلل فهو قولوهلل

 [ٕ)كىاٍعلىميوا أىف  ًفيكيٍم رىسيوؿى الل ًو( ]الحجراتهلل 

 كىو قولو مرة أخرلهلل

ا ال ًذينى  مىنػيوىٍا إً  اًفرًينى * كىكىٍيفى )يىا أىيػُّهى اًنكيٍم كى ف تيًطيعيوٍا فىرًيقان مٍّنى ال ًذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى يػىريدُّككيم بػىٍعدى ًإيمى
لىى عىلىٍيكيٍم  يىاتي الٌلًو كىًفيكيٍم رىسيوليوي كىمىن يػىٍعتىاًلم بًالٌلًو فػىقىٍد ىيًدمى ًإلىى ًصرىا طو تىٍكفيريكفى كىأىنتيٍم تػيتػٍ

[ )  [َُُ-ََُ ؿ عمرافهلل مٍُّستىًقيمو

ا ال ًذينى  مىنػيوىٍا( إنما يتوجو دائمان إلى سائر  مما ال ريب فيو أف النداء القر ني القائلهلل )يىا أىيػُّهى
ا ال ًذينى  مىنػيوىٍا(  المؤمنين على اختبلؼ عالورىم إلى يـو القيامة. كلما قاؿ البياف اإللهيهلل )يىا أىيػُّهى

ا ال ًذينى فهو خطاب للمؤمنين جميعان. إذان  يقوؿ اهلل عز كجل لنا كلؤلجياؿ ااتية كالمتالرمةهلل )يىا أىيػُّهى
( كالمراد بهذا الفريع كما أجمع المفسركف اليهودن   مىنػيوىٍا ًإف تيًطيعيوٍا فىرًيقان مٍّنى ال ًذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى

لىى عىلىٍيكيٍم  يىاتي الٌلًو كى  ًفيكيٍم رىسيوليوي( إذان يقوؿ لنا كتاب اهلل عز كجل أف )كىكىٍيفى تىٍكفيريكفى كىأىنتيٍم تػيتػٍ
 رسوؿ اهلل فينان ىذا ىو البرىاف األكؿ.

البرىاف الثاني بياف المالطفى لكبلـ اهلل عز كجلن إذ يقوؿ فيما يركيو البزار بسند رجالو كلهم 
و رجاؿ الالحي ن كابن سعد بطريع  خر كابن إسحاؽ بطريع  خر عن المالطفى صلى اهلل علي
كسلم أنو قاؿهلل )حياتي خير لكم كمماتي خير لكمن أما حياتي فأسن لكم السنن كأشرع لكم 

الشرائعن كأما مماتي فلف أعمالكم تعرض علٌي فما رأيت منها حسنان حمدت اهلل عليو كما رأيت 
م من منها سيئان استغفرت اهلل لكم( أفبعد ىذا البياف الذم يبينو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل

بياف؟! قولوا إذان للذين يؤكدكف أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم انقطعت صلتو بنا كأف العالى 
التي يهش بها الرجل إبلو خير من المالطفى صلى اهلل عليو كسلم الذم رحل عنان قولوا لو ىذا 

النبي"   الكبلـ الذم ذكرتن سلوه لماذا يجلس في صبلتو عند التشهد قائبلنهلل "السبلـ عليك أيها
كيف يسلم على من انقطعت صلتو بنا كلم يعد موجودان كعاد كالعالا التي يهش بها الراعي 

 أغنامون نعم.
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عباد اهللهلل إف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كانوا كما يقولوف المؤرخوف جميعان ككما 
مثاؿ الحب لو كالتعشع ذكر كل من رأكىم حتى من المشركين كانوا مثاؿ التعلع برسوؿ اهللن كانوا 

لون لم يكونوا يالبركف عن االبتعاد عنو ساعة حتى يعودكا إليو فيجلسوا إليون كالحديث في ىذا 
ذك شجوفن كالسؤاؿ الذم أتوجو بو إلى نفسي كإليكم جميعانهلل ما ىو ناليبنا نحن يا عباد اهلل من 

هلل؟ ما ىو ناليبنا من التعلع ىذا الحب لرسوؿ اهلل؟ ما ىو ناليبنا من ذلك االشتياؽ إلى رسوؿ ا
برسوؿ اهلل كىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ مرة أخرل أسمع من يقوؿهلل كلكن الالحابة 

رأكا رسوؿ اهلل كجلسوا إليو كسمعوا منو فكاف حقان عليهم أف يحبوه ككاف حقان عليهم أف يتعلقوا بو 
لس إليون لم يػيتىٍ  لنا أف نسمع منو فمن أين أما نحن فقد حيل بيننا كبين رؤيتون لم يػيتىٍ  لنا أف نج

تسرم عوامل الحب لو كالتعلع بو كالتحناف إليو كتلك ىي حالنا نحنن ىكذا يقوؿ قائلهمن كأقوؿ 
يا عباد اهلل في الجواب عن ىذا الكبلـ العجيبهلل بل العكس ىو الذم يقره المنطعن إف المحب 

الرؤية لو كالسماع منو فالمفركض أف تبرد لظى  إذا أكثر من جلوسو إلى محبوبو كإذا كاف دائم
اشتياقو إليو كالمفركض في ىذه الحالة أف يبرد ىذا التحناف الذم من شأف البعيد أف يشعر بنيرانو 
كلواعجون المفركض من أصحاب رسوؿ اهلل كىم دائمان يجلسوف إليو أف يبرد لظى اشتياقهم لون 

عليو كسلمن درسنا سيرتون عرفناه في أخبلقون عرفنا في أما نحن كقد عرفنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
صفاتو التي تعشقو من أجلها أصحابون عرفنا كل ذلك كنظرنا كقد حيل بيننا كبين رؤيتو المفركض 
أف تلتهب بين جوانحنا نيراف االشتياؽ إليون المفركض أف تتلظى لواعج الرغبة في أف نراهن في أف 

إف أبالارنا لم تر كلم تكتحل بمرأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نسمع منون نعم يا عباد اهللن 
كلكن بالائرنا رأت فيو كل ما ر ه أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلكن بالائرنا رأت 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم ىو مضرب اإلنسانية كلها في الخلع الرفيع السامي 
الحب ألمتون كالذم ىو مضرب المثل في اللطف في  العجيبن كالذم ىو مضرب المثل في

المعاملةن مضرب المثل في الذكؽ الرفيعن مضرب المثل في كل ما يدعو القلب في تعشع 
صاحب ىذه الالفاتن نعم أبالارنا لم تكتحل بمرأل رسوؿ اهلل كلكن بالائرنا رأت فيو ىذه 

نكم يتساءؿهلل ما ىي ىذه الالفات المزايا كلها فكيف ال نهواهن كيف ال نتعشقو؟ ككأني ببعض م
التي تتحدث عنها؟ لم يػيتى  لهم أف يدرسوا سيرة رسوؿ اهللن كإف ىذا لمبعث أسف شديدن 

أأضعكم أماـ نماذج يا أيها اإلخوة من سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم التي تدعوا القلب 
مشاىد التي تحرؾ إلى أف يتعشقون الوقت ضيع كال يتسع كلكن أستعرض بسرعة بعض ىذه ال
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نياط الحب كالشوؽ كالتحناف إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم يرل أصحابو يتعبوف ككاف أكلهم تعبانن ككاف يراىم يجوعوف فكاف أكلهم جوعان بل كأكثرىم 

تأذف بعضهم بين جوعان. في غزكة الخندؽ كأصحاب رسوؿ اهلل يتسابقوف إلى حفر الخندؽ يس
كالحين كااخر إلى بيتو ليناؿ بعض الراحة أك ليأكل شيئان من الطعاـ كرسوؿ اهلل ال يدع العملن 
رسوؿ اهلل يحفرن ينقل التراب كقد عالب بطنو الشريف بحجر من الجوعن رأل جابر فيو ىذا 

أبى رسوؿ اهلل الذم أىمو كأغمون دعاه سران كثلة يسيرة من أصحابو إلى طعيم في دارهن جدم ف
صلى اهلل عليو كسلم إال أف يدعو جميع األنالار كالمهاجرين إلى بيت جابرن كدخل رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم بيت جابر ال طاعمان في مقدمة ااكلين بل خادمانن جلس عليو الالبلة 
لو كالسبلـ خلف برمة الطعاـ يخدـ كإف بطنو لمعالب بحجر من شدة الجوعن يطلب القالعة ت

القالعة يملؤىا بالمرؽ كاللحم كالخبر كيقوؿ أعطها لهذه الفئةن أع  القالعة الثانية للفئة األخرل 
كيتمتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بمنظر ااكلينن لماذا فعل ذلك؟ خشي أال يكفي الطعاـ 

ال يبقى لو  للجميع كأف يقـو بعضهم جياعان فآثرىم على نفسو كأبى إلى أف يكوف ىو الجائع الذم
شيء من الطعاـن كلكن اهلل كاف أكـر من كل نبي كمن كل رسوؿن أليس ىو الذم كضع الكـر 
كالحب كالرحمة بين جوان  رسوؿ اهلل؟ قاـ رسوؿ اهلل كىو يخدـ القـو عن البرمةن يقوؿ جابرهلل 

موا فلف الناس كاهلل لقد قاـ رسوؿ اهلل كإف برمتنا لتغ  باللحم كإف عجيننا ليخبز كقاؿ كلوا كأطع
 قد أصابتهم مجاعة. كيف ال أعشع رسوؿ اهلل؟ كيف ال تحبوف رسوؿ اهلل.

بعد الفت  بل بعيد الفت  اىتاجت عوامل الحسب في نفوس أكبر قبيلة من قبائل العرب ىذيلن 
كأقبلوا ليقاتلوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالتقى رسوؿ اهلل معهم في كادم حنين ككاف قد 

من أىل مكة  نذاؾ ما ال يقل عن ألفي مسلمن اشتركوا مع رسوؿ اهلل ألكؿ مرة في غزكة أسلم 
حنينن كنالر اهلل المسلمينن كأعطى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىؤالء الذم أسلموا حديثان 
أكثر مما أعطى غيرىم تنفيذان ألمر اهلل عز كجل الداعي إلى إكراـ المؤلفة قلوبهم. اجتمعت ثلة 

األنالار كأخذكا في ىمس فيما بينهم يعتبوف على رسوؿ اهلل قائلينهلل يغفر اهلل لرسولو يعطي  من
أقوامان كيدعنا كسيوفنا تقطر من دمائهم إلى األمس القريبن بلغ رسوؿى اهلل ىذا الكبلـ فجمع 

تمنيت لو أف كل  منكم  -األنالار كحدىم دكف سائر الناس في كاد كألقى فيهم ىذه الكلمات 
فظهان تمنيت لو أف كل  منكم رددىا ليرل فيها نبضات الحبن نبضات اللطفن نبضات الذكؽ ح

أثنى على اهلل عز كجل ثم قاؿهلل يا معشر األنالار ما قالةه بلغتني عنكم؟ ألم  تيكم ضيبلالن  -الرفيع 
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ئان فهداكم اهلل بين كمتفرقين فجمعكم اهلل بي كعالة فأغناكم اهلل بي؟ كلما قاؿ من ذلك شي
أجابوههلل بلى هلل كلرسوؿ المنة كالفضلن سكت رسوؿ اهللن ثم قاؿهلل أال تجيبونني يا معشر 

األنالار؟ قالواهلل نقوؿ بلى يا رسوؿ اهللن هلل كلرسولو المنة كالفضلن عاد يقوؿهلل أال تجيبونني يا 
هلل أال تجيبونني معشر األنالار؟ قالوا مرة ثانيةهلل أجبنا يا رسوؿ اهللن هلل كلرسولو المنة كالفضلن قاؿ

ٍقتم أتيتنا طريدان فآكيناؾن مخذكالن  ٍقتم كلاليدٍّ يا معشر األنالار؟ فواهلل لو شئتم لقلتم فلىالىدى
فنالرناؾن مكذبان فالدقناؾن عائبلن فواسيناؾن قولوىان قالواهلل الن بل هلل كلرسولو المنة كالفضلن ثم 

من الماؿ تألفت بها قلوب أقواـ قاؿ لهمهلل أكجدتم يا معشر األنالار في نفوسكم من أجل لعاعة 
أكجدتم في نفوسكم من  -اللعاعة نبات معركؼ في الجزيرة العربية سرعاف ما يذبل  -ليسلموا 

أجل لعاعة من الماؿ تألفت بها قلوب أقواـ ليسلموا كككلتكم إلى إسبلمكمن أال ترضوف أف يرجع 
برسوؿ اهللن فواهلل لما  -ى المدينة إل -الناس إلى رحالهم بالشاة كالبعير كترجعوا إلى رحالكم 

تنقلبوف بو خير مما ينقلبوف بون كالذم نفسي بيده لوال الهجرة لكنت امرأن من األنالارن الناس 
دثارم كاألنالارم شعارمن كلو سلك الناس كاديان كسلك األنالار كاديان لسلكت مسلك األنالارن 

ني على الحوضن اهلل ارحم األنالار كأبناء أال فاصبركانستجدكف أثرة من بعدمن فاصبركا حتى تلقو 
األنالار كأبناء أبناء األنالار. أرأيتم إلى ىذه النفسية العجيبة المتسامية التي تتؤلأل خبلؿ ىذه 

الكلماتن أرأيتم إلى ىذا الذكؽن أرأيتم إلى ىذا الحب. أجل ىذا ىو رسوؿ اهلل. صحي  أننا لم 
نا كرأيناه كيف يحن إلينان أجل ألم يقل في الحديث نره كلكننا رأينا فيو ىذه الالفات ببالائر 

الالحي هلل )كددت لو أني رأيت إخواننا( قاؿ قائلهمهلل ألسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )بل أنتم 
أصحابي كإخواني الذم لم يلحقوا بعد( أرجوا كأسأؿ اهلل أف أكوف كأنتم ككل المسلمين الذين 

اهلل كثبتوا على صراط اهلل أسأؿ اهلل أف يكتبنا جميعان من  صبركا على األثرة التي حدث عنها رسوؿ
 إخوانو الذين تشوؽ إليهم.

بقي يا عباد اهلل أف علي  أف أتوجو بعد ىذه التذكرة التي تجعل األفئدة حقيقة تتعشع رسوؿ اهلل 
يو كتحن إليون بقي أف أتوجو إليو بهتاؼ يخترؽ القركف كيالل إلى أذني رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

كسلمن أتوجو إليو بهتاؼ ال ينبعث من حلقي بل ينبعث من أغوار قلبين من أغوار صدر يحن كيئن 
كيتألمن أقولها باسم كباسمكم جميعانهلل موالم يا رسوؿ اهللن إف في أمتك أمة االستجابة رجاالن 
ك بعد يديركف األمورن يديركف شؤكف المسلمين قد أعرضوا عنك بعد إقباؿن قد قبضوا أيديهم عن

بيعةن توجهوا بعد أف أعرضوا عنك إلى أعدائكن إلى أحفاد أعدائك الذين خططوا لقتلكن توجهوا 
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بالود كالبيعة إلى أحفاد أكلئك الذين سمموا الطعاـ كقدموه لك ليقتلوؾ بون قلب يتألم يا رسوؿ 
بلـن مؤمنوف ال اهلل من ىذا الذم أراه بعيني كيكاد العقل ال يالدؽن أناس مسلموف ذاقوا لذة اإلس

ريب أنهم ذاقوا لذة اإليمافن عرفوؾ كما عرفناؾن ما بالهم يا رسوؿ اهلل كقد أعرضوا عن ىديكن 
اتجهوا بالود كاالستجابة كالخدمة ألحفاد أعداء اهللن ألحفاد أعدائك يا رسوؿ اهللن ىا ىم أكلئك 

ين أرادكا أف يقذفوؾ بحجارة كقد جندكا أنفسهم خدامان كعبيدان ألكامر إسرائيلن حفدة أكلئك الذ
فوؽ السط  الذم كنت كاقفان في ظلون أحفاد أكلئك الذين قرركا أف يقتلوؾ بالسم الناعع في 
ـى إليكن إنهم اليـو قد قرركا أف يكونوا خدمان بل عبيدان لقرارات إسرائيل كما ىي  الطعاـ الذم قيدٍّ

خنع اإلسبلـ في كياف المسلمينن ىل قرارات إسرائيل؟ ىل ىي إلى السعي البلىث المتجو إلى 
ىو إلى السعي البلىث كما تركف لتمزيع بقايا الوحدة المتنامية في كياف المسلمين؟ مؤسسات 
اإلسبلـ تحولت إلى مؤسسات لخدمة ىذا العدك كأحفاد أعدائك يا رسوؿ اهللن منظمة التعاكف 

جامعة العربية ىذه الجامعة التي اإلسبلمي ىا ىي قد تحولت إلى منظمة التعاكف اإلسرائيلين ال
تعلن أنها تجمع نثار العرب كىل العرب إال قلب اإلسبلـن كىل العرب إلى لباب المسلمينن 

الجامعة العربية تحولت إلى جامعة للدكؿ الكبرل كللدكؿ اإلقليمية التي تتربه باإلسبلـ. سيدم 
عىٍث حاقدان رسوؿ اهلل أشكو إليك ىذان ال أطلب منك الدعاء عليهم فأنت  عىٍث لع انان كلم تػيبػٍ لم تػيبػٍ

كلكني أسألك أف تدعو لهمن ادع اهلل لهم يا سيدم يا رسوؿ اهلل كقد علمت مما ذكرت إلخواني 
ااف أف يبلغك ما نقولو كما نفعلون اسأًؿ اهلل عز كجل متضرعانن متضرعانن متضرعان أف يهديهمن أف 

ا أيديهم عن أعدائك كأعداء دينك كيعودكا يوجهوا يعيدىم إلى سنن الرشدن أف يعودكا فيقبضو 
قلوبهم ثم أيديهم إليك يا رسوؿ اهللن يجددكف البيعة قبل أف تزكؿ الفرصةن كإني ألذكر جيدان  

كلمة قالها كاحده من ىؤالء الذم نسي إسبلمو كيا للعجبن كنت في ضيافة عندهن راح يردد ىذا 
م كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضا( ككاهلل لم الحديث برطانتو األعجميةهلل )المسلم للمسل

يتبين لي أنو يهزأ بهذا الكبلـ إال فيما بعد عندما رأيتو يتعاكف مع إسرائيل كمع خدـ إسرائيل 
إلرساؿ حمم الموت إلينا من أقالى الشماؿ كما يفعل ذلك أناس في الجنوب. يا رسوؿ اهللهلل 

ى قلبكهلل سل ربك أف يعود فيدخل الهداية في ىتاؼ ينطلع من أعماؽ الالدكر إلى أذنيك بل إل
أف يعودكا إلى صراطكن  -كالعود أحمد  -قلوب ىؤالء اإلخوةن سل ربك أف يوقظهم إلى العودة 

أف يسعوا سعيهم البلىث لتوحيد األمة بدالن من أف يبذركا بذكر مزيد من الشقاؽ فيهان ىذه كلمتي 
 إلى حبيبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو أرسلها باسمي كباسمكم ىتافان من كراء القركف
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كسلم كال ريب أنها بلغتو كىا نحن ننتظر حسن اإلجابة كبشرل التوفيعن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
 اهلل العظيم..

 

 

 

 

 

 اٌفزٕخ ٟ٘ اٌجبة اٌنٞ ٠لفً ِٕٗ اٌؼلٚ اٌٝ ك٠به ا١ٌٍَّّٓ

 

 

ا يوافي  نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدن
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ا عبده كرسولو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدن
عالم كلو بشيرنا كنذيرنا. اللهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ كصفيو كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمنا دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. 
 بتقول اهلل تعالى. –أيها المسلموف كنفسي المذنبة  –كأكصيكم 

 أما بعدن فيا عباد اهلل!

كبر المالائب التي تحيع بالمسلمينن ال شك أف احتبلؿ العدك المشترؾ ألرض إسبلمية من أ
كلكن ىذه الماليبة ال يمكن أف تتسرب إلى أرض من ببلد اإلسبلـ إال من خبلؿ بوابة كاحدة ال 
ثاني لهان ىذه البوابة ىي الفتنة التي حذر منها رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(. فمن خبلؿ ىذه 

 عليهمن كيغتالب حقوقهم. البوابة يتسرب العدك إلى أرض المسلمينن كيبس  يده

 كما ىو المعنى الملخه للفتنة التي تحدث عنها رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( حديثنا ضافينا؟
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ىي تتلخه في عدكاف المسلمين بعضهم على بعضن كل ما حدثنا عنو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو 
ضهم على بعضن كسلم( من الفتن كأنواعها يتلخه في ىذا الشيءن عدكاف المسلمين بع

ان ككلها يدكر على ىذا المعنى.  كأحاديث الفتنة كثيرة جدن

تأملوا مثبلن في قولو صلى اهلل عليو ك لو كسلمن فيما يركيو الترمذم كابن ماجو بسند صحي  من 
حديث سعد بن أبي كقاص رضي اهلل تعالى عنوهلل أف رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿهلل ))ال 

 –أم تتقاتلوا أنتم المسلمين بأسلحتكم  –تقتلوا أئمتكمن كتعتلجوا بسيوفكم تقـو الساعة حتى 
 كيرث دنياكم شراركم((.

انظركا إلى قوؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(ن فيما يركيو الترمذم كأبو داكد بسند صحي ن 
 عليو من حديث حذيفة بن اليمافن بيت سٌر رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(هلل أنو )صلى اهلل

كسلم( قاؿهلل))أما كالذم نفسي بيده ستكوف فتن القاعد فيها خير من القائمن كالقائم فيها خير من 
الماشين كالماشي فيها خير من الساعي(( قاؿ حذيفةهلل أرأيت يا رسوؿ اهلل إف دخل دارم كشهر 

ابٍػنىٍي  دـهلل)لىًئٍن سيفو علي كبس  يديو ليقتلني؟ قاؿهلل))كن كخير ابٍػنىٍي  دـ((. أم كن كما قاؿ خير 
(]المائدةهلل  ٍقتػيلىًني ما أىنا بًباًس و يىًدمى ًإلىٍيكى ألىقٍػتػيلىكى  [.ِٖ/ٓبىسىٍطتى ًإلىي  يىدىؾى لًتػى

كسائر أحاديث الفتن تدكر على ىذا المحور أيها اإلخوة! إنها تتمثل في عدكاف المسلمين بعضهم 
 لرحمن سبحانو كتعالى.على بعض بذرائع مختلفة يبررىا الشيطاف كيحذر منها ا

ن يـو   كإني ألذكر كلعلكم جميعنا تذكركف يـو كانت تنثر بذكر ىذه الفتنة التي نشهد ثمارىا اليـو
كانت تنتثر بذكرىا متمثلة في كتب توزع مجاننا في مشارؽ األرض كمغاربهان تنطوم على تكفير 

نقوؿهلل أيها الناس! إنها بذكر المسلمينن على تبديع المسلمينن على تحليل دماء المسلمين. ككنا 
لفتنن كإف ىذه البذكر إذا استنبتت لن تنبت إال الحناظلن كإنها ستتفجر بالفتن التي حذر منها 
رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(. كلكن لم يكن الذين ينثركف كينشركف ىذه البذكرن لم يكونوا 

ا العملن تدعم ىذا النثر كالنشر؛ يسمعوف ىذا التحذير ق ن كانت ىنالك قولن كال شك تدعم ىذ
 من أجل أف تتفت  بوابة الفتنةن فيتسرب العدكاف من خبلؿ ىذه البوابة.

أيها اإلخوة. كىا أنتم تركف حالاد تلك البذكرن اليـو القتل يستحر بمن؟ ال بالعدك المحتلن كإنما 
سنا بغير نفسن كلم يستحر كل يـو بعشرات من إخوانكم المسلمين المؤمنين الذين لم يقتلوا نف
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يشركوا باهللن كلم يرتكبوا الزنان كىذه ىي األسباب التي أباح اإلسبلـ من أجلها قتل المسلمن لم 
يرتكبوا شيئنا من ذلكن كمع ىذا فها نحن في كل يـو نفت  أعيننا على صباح جديد من الفتن ال 

 لقتل الذم يستحر بمسلمين.في ا –كما قلت لكم   –تتمثل في قتاؿ العدٌك المحتلن كإنما تتمثل 

ما المبرر أيها اإلخوة؟ ارجعوا إلى بذكر الفتنن البذكر التي كانت تتمثل في الكتب المكفرةهلل إنهم 
 أعواف سلطةن إذف فهم كفرةن إذف ينبغي أف يقتلوا.

أم دين قالها؟ أم  ية قالها اهلل عز كجل نالت على حكم بلطبلقو؟ أم حديث نبوم صحي  عن 
 )صلى اهلل عليو كسلم( تضمن ىذا؟رسوؿ اهلل 

الذم يعرفو المسلموف أف اإلسبلـ يتضمن نقيض ذلكن ال أعلم أف ىنالك من كاف عوننا ألعداء 
المسلمين مثل حاطب بن أبي بلتعةن ىذا الرجل المسلم الذم أرسل كتابنا سرًّا إلى أىل مكة 

ا )صلى اهلل عليو كسلم( قد جهز ج يشنا؛ كىو يوشك أف يتجو إليهم المشركينن ينبئهم بأف محمدن
لفت  مكةن فخذكا حذركم. كمع ذلك فهل أىدر رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( دمو؟ ىل قتلو؟ 
جاء من يفكر في ذلك فقاؿ المالطفى )صلى اهلل عليو كسلم(هلل))كما أدراؾ لعل اهلل اطلع على 

 أىل بدر فقاؿهلل افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم((.

 كقد تقرب إلى اهلل بعملن بما يجعلو اهلل شفيعنا للذنب الذم ارتكبو عند اهلل كما من مسلم إال
سبحانو كتعالىن كأدؿ من ىذا كذلك خطاب اهلل عز كجل الذم تنزؿ بهذه المناسبة تحذيرنا لهذه 

كٍّم كىعىديك كيٍم الغلطة التي كقع فيها حاطب ماذا قاؿ اهلل تعالىهلل)يا أىيُّها ال ًذينى  مىنيوا ال تػىت ًخذيكا عىدي 
[ خاطب اهلل حاطب بن أبي بلتعة كأمثالو بوصف اإليمافهلل)يا أىيُّها ال ًذينى ُ/َٔأىٍكلًياءى(]الممتحنةهلل 

 [.ُ/َٔ مىنيوا ال تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًياءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىد ًة(]الممتحنةهلل 

؟ متحدينا تحذير رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو ما ىو المبرر أيها اإلخوة له ذا الذم يجرم اليـو
كسلم(ن معرضنا عن أخباره المتكررة المنذرة المحذرةهلل))كالذم نفسي بيده ال تقـو الساعة حتى 

بأسلحتكمن  –أنتم المسلمين  –كتعتلجوا بسيوفكم((. أم تتقاتلوف  –حكامكم  –تقتلوا أئمتكم 
 لموجود لكل عالر.كالسيوؼي كناية عن السبلح ا

رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( يقوؿ ىذا كلكنا نسمع ما يجرم في كل يـو من دكراف رحى 
القتل على مسلمين أمثالكمن كننظر إلى العدك الجاثم على الالدرن ننظر إلى العدك المستحل 
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كف؟ أىذا لؤلرضن الغاصب للحقوؽن كإذا ىو يالفعن كإذا ىو ال يبيع فرحتو ألحدن أأنتم مجاىد
ىو الجهاد الذم تزرعوف الفرحة في قلوب أعدائكم؟ أيها اإلخوةن ما ىكذا يكوف الجهاد في 

سبيل اهلل سبحانو كتعالىن كمهما تاه مسلم عن مبادئ دين اهللن كمهما تاه مسلم عن كبلـ رسوؿ 
كالمحذر  اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(ن فما ينبغي أف يغيب عن بياف اهلل سبحانو كتعالى المخبر

عىثى عىلىٍيكيٍم عىذابنا ًمٍن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمٍن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلبً  سىكيٍم كالمنذر )قيٍل ىيوى اٍلقاًدري عىلىى أىٍف يػىبػٍ
ًو قػىٍوميكى ًشيػىعنا كىييًذيعى بػىٍعضىكيٍم بىٍأسى بػىٍعضو اٍنظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي ااياًت لىعىل هيٍم يػىٍفقىهيوفى )*( كىكىذ بى بً 

(]األنعاـهلل  [. ىا ىو ذٌؿ )أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيػىعنا كىييًذيعى ٔٔ-ٓٔ/ٔكىىيوى اٍلحىعُّ قيٍل لىٍستي عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو
ن يذكؽ المسلموف بأس المسلمينن ما في  (. ىذا ىو الذم يجرم اليـو بػىٍعضىكيٍم بىٍأسى بػىٍعضو

أىذا ىو الدين الذم بعث بو رسوؿ اهلل المسلموف من عدكاف المسلمين بعضهم على بعضن 
 )صلى اهلل عليو كسلم(؟
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 اٌفزٓ اٌزٟ رؾلس ػٕٙب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ن متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمي
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن كأسألك اللهم أف تلهمني السداد كالرشد كأف تقيني 

 فتنة النفس كالهول أما بعد فيا عباد اهللهلل

نبقى مع جملة المظاىر المؤكدة لنبوة سيدنا محمد عليو الالبلة كالسبلـ كالدالة على عظيم 
بأمتون أنك إذا عدت إلى أمة المالطفى ىذه كنظرت إلى الواقع الذم نعيش فيو رأيت سنتو  رحمتو

صلى اهلل عليو كسلم تعيش معنا في كل حاؿ كرأيت كصاياه الجميلة الرحيمة تبلحقنا في كل 
لم  –كىو محدث أصحابو من حولو  –تقلباتنا كأحوالنا. لقد كاف عليو أفضل الالبلة كالسبلـ 

عهم فق  كلم يكن يخاطبهم كحدىم فق  بل كاف يخاطبنا معهم ككاف يوصينا إذا يكن يعيش م
رنا إذا حذ رىم كيالف لنا الفتن كالوقائع ككل ما يمكن أف نراه أمامنا ليجنبنا  أكصاىم كيحذٍّ

 المنزلقات كليحذرنا من المتاىات.

ل الفرار منها ككم بي نى لنا الفتنن كم حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عنها ككم أكض  لنا سبي
سبل المعالجة لهان كما كاف أصحابو رضواف اهلل عليهم بحاجة مباًشرة إلى ذلك كلكنها الرحمة 
النبوية إذ كاف يشعر بها المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ لتلك األجياؿ ااتية من بعده فلم يكن 

في أف ينبهها كيحذرىا كيرفدىا. تعالوا يدخر لتلك األجياؿ من كصاياه شيئان كلم يكن يألو جهدان 
بنا نالغي إلى طائفة من كصاياه صلى اهلل عليو كسلم التي تتعلع بالواقع الذم نعيش فيو مما لم 

 يكن موجودان في عالره عليو الالبلة كالسبلـ.

يركم البخارم في صحيحو كغيره عن حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو يقوؿهلل كاف الناس يسألوف 
 عن الخير ككنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركني يومون فقلت لو يا رسوؿ اهلل لقد كنا رسوؿ اهلل

في جاىلية فأكرمنا اهلل عز كجل بهذا الخير فهل بعد ىذا الخير من شر؟ قاؿهلل نعمن قاؿهلل كىل 
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بعد ذلك الشر من خير؟ قاؿهلل نعم كفيو دخنن قاؿهلل كما دخنو؟ قاؿهلل قـو يهتدكف بغير ىديي 
بغير سنتين قاؿهلل فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قاؿهلل نعمن دعاة على أبواب جهنم من كيستنوف 

أجابهم إليها قذفوه فيهان قاؿ حذيفة رضي اهلل عنوهلل صفهم لنا يا رسوؿ اهللن قاؿهلل ىم من أبناء 
جلدتنان يتكلموف بألسنتنان قاؿهلل فما تأمرني إف أدركني ذلك؟ قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ جوابان 

حذيفة رضي اهلل عنوهلل تلـز جماعة المسلمين كإمامهمن قاؿهلل فلف لم يكن ثمة جماعة كال  لسؤاؿ
إمامان؟ فقاؿهلل تلـز عقر دارؾ كتعتزؿ تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على أصل شجرة حتى يدركك 

 الموت كأنت على ذلك.

ماهلل )يوشك أف كقاؿ عليو الالبلة كالسبلـ في موقف طويل  خر فيما يركيو البخارم كمسلم كغيرى
 يكوف خير ماؿ الرجل غنم يتبع بها شعاب جباؿ( أم يعتزؿ بها عن الناس.

كيركم البخارم رضي اهلل عنو عن أبي بكرة رضي اهلل تعالى عنو أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل 
)إنها ستكوف فتنن أال ثم ستكوف فتن القاعد فيها خير من الماشين كالماشي فيها خير من 

هان أال فلذا كقعت فليلـز أحدكم عقر داره أال ىل بلغتن أال ىل بلغتن أال ىل بلغت( الساعي إلي
قاؿ رجل من الناسهلل فكيف أصنع يا رسوؿ اهلل إف أدركني ذلك؟ قاؿهلل تعمد إلى حد سيفك 

كناية عن أف ال يخوض غمار تلك الفتن ىاىنا أك ىاىنان فقاؿ رجل من أصحابو   –فتضربو بحجر 
أم جاءني سهم فقتلني؟  –ى عليهمهلل أرأيت يا رسوؿ اهلل إف طلبني رجل بسيفو رضواف اهلل تعال

قاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل إذان يبوء بلثمك كإثمون كفي ركاية أكثر تفاليبلن يركيها 
البخارم أيضان أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل )أال إنها ستكوف فتن ثم ستكوف فتن القاعد فيها 

ماشي كالماشي فيها خير من الساعي إليهان أال فلذا كقعت فمن كاف لو إبله فليحلع خير من ال
بلبلو كمن كانت لو غنم فليحلع بغنمو كمن كانت لو أرض فليلحع بأرضو( فقاؿ رجل ممن حولوهلل 

أرأيت يا رسوؿ اهلل لو أف رجبلن ليست لو إبل كال غنم كال أرض؟ فقاؿهلل يعمد إلى حد سيفو 
 بحجر ن أال ىل بلغتن أال ىل بلغتن أال ىل بلغت( فيضربو كيثلمو

كص  عن البخارم كمسلم أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل )إذا رأيت شحان مطاعان كىول متبعان كدنيا 
 مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأيو فعليك بخاصة نفسك كدع عنك أمر العامة(.

ىذه طائفة يسيرة أيها الناس من كصايا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم التي أسداىا بسائع من حبو 
كرحمتو لهذه األمة يعلمنا فيها السبيل كالمخله من الفتن المختلفة التي شاء اهلل عز كجل أف 
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ها رسوؿ يبتلى الناس بها السيما إذا قربت الساعة. كلماذا يوصي رسوؿ اهلل بذلك؟ كلماذا يسمي
اهلل فتنان؟ كلماذا لم تكن ىذه الوصية من حظ أصحابو؟ لماذا لم يأمر أصحابو أف يثلموا سيوفهم 
كيكسركا حدىا؟ لماذا؟ ألف النبي عليو الالبلة كالسبلـ يتحدث عن نوع من المالائب كالفتن ىي 

بيل زجو السبيل التي يسميها رسوؿ اهلل فتنان بالمعنى الدقيعن إذا شاء الرجل أف يتخله منها بس
إلى شرٍّ منون كإذا شاء أف يلقى سبيبلن أخرل ليتخله من تلك الفتن زيج  بو إلى شرٍّ منون يريد أف 

يتخله من الفتنة فبل يرل سبيبلن مالفى سائغان يرضي اهلل كرسولو كال يرل طريقان يستطيع أف 
نالب عينيون فماذا  يطمئن أنو طريع  من سالك يرضي اهلل عز كجل إف كضع ميزاف اهلل فق 

يالنع كقد ادلهمت السبل كتعقدت األسباب كتداخل بعضها ببعض كال يمكن أف تتداخل كال أف 
تتعقد إال لؤلسباب التي كصفها رسوؿ اهلل )إذا رأيت شحان مطاعان كىول متبعان كدنيا مؤثرة كإعجاب  

إلنساف أف يفر من ببلء كل ذم رأم برأيو( ىنا تتشابك السبل كىنا تتداخل الوسائل فبل يحاكؿ ا
إال كيقع في شرٍّ منو مع أنو لم يفر من ببلئو األكؿ فما السبيل؟ السبيل ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كسلم.

كمن عجب أف بعض الناس إذا ذيكٍّريكا بهذه األحاديث الالحيحة التي بلغ مجموعها مبلغ التواتر 
سمعها بل ربما اشمأز من ذكرىا ككصف المعنومن فهي ليست أحاديث  حاد لم يرض أف ي

الذاكرين لها كالداعين إليها بالسلبيةن من؟ رسوؿ اهلل يدعو إلى سلبية! ىذا كبلـ رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلمن كانت ىذه الوصايا سلبية لو أنها كانت موجهة إلى فرد معين أك كانت موجهة إلى 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم يرسلها كصية إلى كل عشرة من بين المئاتن أم إلى قلةن كلكن رسوؿ 
فرد فردو فرد فردو من المسلمين جميعانن فتالوركا لو أف كل فرد فردو من المسلمين التـز خاصة 

نفسو ككاف حارسان أمينان على سيفو ككاف قوامان لحدكد اهلل عز كجل على زكجو كأكالده كمن يلوذكف 
منكر حيثما ارتحل كحيثما حلن لو أف المسلمين جميعان كانوا بو ككاف  مران بالمعركؼ ناىيان عن ال

ىكذا إذان لذابت الفتنة في خير نارو ال يمكن أف تذيبها ناره أخرلن لو أف المسلمين جميعان كانوا 
بهذا الشكل الضمحلت العقد كالستبانت السبلن كقلت لكم مرةهلل إف ىذا أحدث طريقة تربوية 

للمعلمين في مدارسهمن يقوؿ أحدىمهلل إذا دخل المعلم قاعة يتحدث عنها المربوف بالنسبة 
الدرس فوجد أف الطبلب جميعان في صياح كفي ضجيج ال يمكن أف تستبين فيها كلمات متكلمن 
ىذا يالي  من ىنا كذاؾ يالي  من ىنا حتى إف العرفاء عندما يريدكف ياليحوف فيهم يزيدكف إلى 

أجل إعادة ىذه القاعة إلى الهدكء كالطمأنينة؟  الضجيج ضجيجانن ما ىو أحسن سبيل سريع من
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أف ينبههم المعلم إلى النقطة التاليةن يدعو كل كاحد منهم إلى أف يسكت نفسو كأف ال يكوف أحد 
مسئوالن عن ااخرن ألف الضجة ما قامت إال ألف كل فرد يتحمل المسئولية عن ااخرين فضجت 

عى ىذا المبدأ التربوم الذم دعانا إليو معلمنا كحبيبنا القاعة كلها بالياح الموجهينن كلكن إذا طيبٍّ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأسكت كل كاحد نفسو في اللحظة الواحدة ترل أف القاعة 

 عادت إلى ىدكئها كأمنها.

أيها الناسهلل رسوؿ اهلل مرة أخرل قاؿهلل )أال إنها ستكوف فتنان كقطع الليل المظلم(ن قاؿ سيدنا علي 
هلل عنوهلل ما المخرج منها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )كتاب اهلل كسنتي( فالزموا سنة رسوؿ اهلل رضي ا

كالزموا كتاب اهلل سبحانو كتعالى يخرجنا اهلل عز كجل من مأزؽ ىذه الفتنن ىذا مع الرضا 
كالتسليم بأف قضاء اهلل عز كجل جارو ال ريب فيو كمع ضركرة أف نقوؿ في كل صباح إذا أصبحنا 

 كل مساء إذا أمسيناهلل رضينا باهلل ربان كباإلسبلـ دينان كبمحمد نبيان كرسوالن.كفي  

كأخيران كاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ يتع المالائب بشيءو طالما أكصى بو كطالما ذىك رى بو 
أصحابو أال كىو الالدقات كالمبراتن كاف يوصي بذلك أمهات المؤمنين ككاف يوصي بذلك 

ككم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبي ن بأساليب شتى أف الالدقة تدفع  أصحابو دائمانن
 الببلء.

أيها الناس نحن بأمس الحاجة إلى فيضو من رحمة اهلل كإف كنا ال نستألون أفتعلموف كيف تستنزلوف 
ىذه الرحمة؟ تستنزلوىا برحمة تبدكنها فيما بينكمن تستنزلوىا بالبحث عن الفقراء تكرمونهم 

الالدقات الوفيرةن استنزلوا رحمة اهلل عز كجل بأف تكوف يد كل كاحد منكم قائمة بخير سبيل ب
إلطفاء شر الفتنةن ككيف تفعل اليد ذلك؟ بأف تمتد باإلحساف إلى المحتاجينن بأف تمتد بالالدقة 

ف إلى الفقراءن كابتغوا بذلك كجو اهلل كحدهن كابتغوا بذلك مرضاة اهلل كحدهن افعلوا ىذا دك 
حسابن افعلوا ىذا دكف خوؼ من الفقرن افعلوا ىذا كأنتم على يقين بأف كنوز اهلل مفتحة كبأف ما 

 أنفقو اهلل لوجو اهلل ال ريب أف يػيعىو ض.

أيها الناسهلل حاكلوا أف ترتفع عنكم مظاىر غضب اهلل كأف ينزؿ اهلل عز كجل عليكم شآبيب رحمتو 
بأف تتراحموان كالتراحم ال يكوف بالكبلـ كإنما يكوف بالفعل كالقوؿن فابذلوا جهدكم على كل 

يـو بهذا. المستويات كفي كل األحواؿ لتحقيع ىذه الوصية التي أكصانا بها رسوؿ اهلل كأذىكٍّريكم ال
أال كعلى كلٍّ منكم أف ييذىكٍّرى بهذا إخوانو كأف ييذىكٍّر بها أحبابو كأصحابون إذا شئتم أف يكرمنا اهلل 
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فليكـر بعضكم بعضانن كليكـر األغنياء الفقراءن انظركا إلى المحتاجين تحركا أحوالهمن ال يقولن 
بأف تبحث عنهمن ابحث عنهم في  قائلهلل أنا ال أعلم الفقراء ىل تعلم أحدان منهم؟ كلفك اهلل

أصقاعهم كأحيائهم الضيقة فهم كثيرن كلك من األجر في البحث عنهم قدر ما لك من األجر 
على اإلعطاء لهمن اللهم إنا نسألك الهدل كالتقى كالعفاؼ كالغنىن كأختم كبلمي بقوؿ اهلل عز 

 كجلهلل

ٍيران يػىرىهي * كىمى  ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو خى  ن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو شىٌران يػىرىهي()فىمىن يػىٍعمى

 كيقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

لىويف  ًفي أىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم كىلىتىٍسمىعين  ًمنى ال ًذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكيٍم كىًمنى ال ذً  ينى أىٍشرىكيوٍا )لىتيبػٍ
ًإف تىاٍلًبريكٍا كىتػىتػ قيواٍ  ًثيران كى  فىًلف  ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً األيميوًر( أىذنل كى

 أستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٚالغ ا١ٌٍَّّٓ ٚاٌفزٓ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناء

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلز 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. كأسألك اللهم أف تلهمني السداد كالرشد كأف ترزقني 

 اإلخبلص في القوؿ كالعمل يا رب العالمين.

 

 أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

إال أف يعكف إنو ال يمكن إذا نزلت الفتن كادلهمت المحن ال يمكن لئلنساف الخبلص منها 
بهدكء على معرفة قانوف اهلل عز كجل في الكوف كنظامو المتبع في عبادهن ال يجزم إال أف يبدأ 

اإلنساف أكالن فيجدد يقينو بأنو عبده ذليل لمالكو كمواله كأف مالكو يتالرؼ بو كيفما يشاء. ثانيان أف 
ا ىو نظاـ اهلل عز كجل في يعلم نظاـ اهلل عز كجل في عبادهن فلذا علم ذلك أراح كاستراح. كم

عباده؟ بعد يقيننا أننا عبيده هلل عز كجل نظاـ اهلل سبحانو كتعالى أك أنظمتو عز كجل في عباده أنو 
يعاقب الناس في الدنيا على أساس جماعي كإف كاف المذنبوف كالمستحقوف للعقاب بعضان منهم 

معوا قوؿ اهلل سبحانو كتعالى كىو كيقينهم إذا حشرىم يـو القيامة حشرىم على نياتهمن ألم تس
 يقوؿ في محكم كتابوهلل

 

نىةن ال  تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآص ةن(.  )كىاتػ قيوٍا ًفتػٍ
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أكلم تسمعوا قوؿ سيدنا محمد عليو الالبلة كالسبلـ لزينب كقد سألتوهلل أنهلك كفينا الالالحوف؟ 
ثػيرى الخبث(.  قاؿ لهاهلل )نعم إذا كى

 

تسمعوا قولو فيما يركيو مسلم عن عبد اهلل بن عمر أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل )إذا أراد أكلم 
 اهلل بقوـو عذابان عم هىم بالعذاب ثم حشرىم على نياتهم(.

 

إذان ىذا ىو قانوف اهلل عز كجلن كلن تجد لنظاـ اهلل عز كجل من تبديل في عالر من العالورن 
لى يومنا ىذا إلى أف تقـو الساعة. أال تذكركف يـو أحدن يـو قاتل بدءان من عالر الرسل كاألنبياء إ

رسوؿ اهلل كمعو صحابتو الكراـ فلوؿ المشركينن خطيئة صغيرة كقع فيها فلوؿ من الالحابة ال 
يزيدكف على خمسين من أصل ما يقارب األلفين فماذا كانت نتيجة خطيئة مساحتها ال تزيد على 

اهلل؟ عم ٍت  ثار ىذه الخطيئة كعقابها الرباني عمـو الجند بما  خمسين جنديان من أصحاب رسوؿ
فيهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن قيًتلى من خيرة الالحابة ما يزيد على سبعينن كألقي رسوؿ 
اهلل في كمين كشيج  كجهو ككيًسرىت رباعيتون كأصاب المسلمين زلزاؿ شديد ما أصيبوا بو من قبل 

فع ألكلئك الالحابة ضد ىذا القانوف الذم ال يتغير أف رسوؿ اهلل كاف فيهم؟ كال من بعدن فهل ش
ال. إذان فهذا القانوف سارم المفعوؿ دائمان. كىنا يتساءؿ بعض الناس كىل فينا اليـو خبث كثير 

حتى يعمنا اهلل بهذا العذابن أكليس المسلموف بخيرن أكليس الماللوف يملئوف المساجدن ىذا ما 
من الناسن كلكن كم قلت يا عباد اهلل ككم أعدت القوؿ كسأعيده اليـو بأننا ننظر إلى  يقولو كثيره 

القلة كتغيب أذىاننا عن الكثرةن كلو نظرت إلى الكثرة لرأيت الفساد ىو المستشرم كىو الغبلب 
كيجب علينا أف نعلم ذلك كأف ال نغتر ببعض الالور أبدان. كأحب اليـو أف أضع النقاط على 

حتى ال تكثر األسئلة بعد اليـو في ىذا كحتى تعلموا أف كراء ىذه األسباب الظاىرة الحركؼ 
للمحن جذكره من إرادة اهلل عز كجل كقانونو في عباده فبل تقفوا عند األسباب الظاىرة كارجعوا 

إلى الجذكر الراسخة الخفية. ىذه األمة استشرل فيها الفساد سواء من الناحية األخبلقية 
لطغياني بسبب المادةن كسواء من حيث ظلم الناس بعضهم لبعض كتربالهم ببعضن كالتفسخ ا

كسواء من حيث تمزيع حقوؽ اهلل عز كجل كتضييعهان ككأني بكم تطلبوف الشواىدن كما جئت قبل 
 اليـو بشواىد كلكني سآتي اليـو بشواىد نماذجن كلو شئت أللفت من ىذه النماذج الواقعية كتابان.
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لع بطغياف المادة كأثر ذلك على التفسخ األخبلقي فلليكم ىذا النموذجن رجل من أما فيما يتع
أغنياء ىذه األمة في ىذه البلدةن ماللٍّن يركض إلى الحجن كحج إلى بيت اهلل أكثر من مرةن قاؿ 

لو بعض أصحابو مذكرانهلل إف ابنك يرتكب الفواحش كإنو يستعمل مالك في ارتكاب كثيرو من 
رافات الجنسيةن فقاؿ الوالدهلل لقد رأيت على كجو ابني الغنى كلذلك فلم أعاتبو المحرمات كاالنح

على فعل يفعلو كال أسم  بمن يتحدث على ابني بسوء فقد رأيت على كجهو الغنىن نعم ىكذا 
قاؿ ىذا الرجل الذم يركض إلى الحج إلى بيت اهلل الحراـ فماذا عسى أف يقوؿ من ال يعلم 

يركف؟ نعمن ال يرل أف من كاجب الشاب في ىذه الدنيا إال أف يكدح من صبلة كال حجان كىم كث
أجل الرزؽ فلذا كجد أبوه أنو استغنى على كجهو أك من قفاه فهذا ىو المطلوب كال يراد منو بعد 

 ذلك شيء  خر.

كإليكم ىذا النموذج الثاني فيما يتعلع بتربه الناس بعضهم ببعض كأكل بعضهم حقوؽ بعضن 
يكسوىا كىو يسكن خبلؿ ذلك في دارو باألجرة كجاء صاحب الدار المستأجىرىة  رجل لو دار

يطلب داره لظركؼ اضطراريةن ككقع الرجل في مأزؽن جاءه صديع لهم شهم قاؿ لو يا ىذان لماذا 
تتألمن لي دار مغلقة تعاؿ فاسكن فيها ريثما تتم دارؾ التي تكسوىان كشكره ىذا اإلنسافن فانتقل 

ستأجرة إلى دار صديقو كأصر صديقو أال يأخذ منو درىمان كال ديناران ألنو يسكن في من داره الم
ىذه الدار ريثما تتم داره المملوكةن لبث صاحب الدار الرجل الثاني ينتظر سنة كسنتين كسمع أف 
داره قد انتهت كما يريد أف يخرج منها كأرسل إليو بلطف يسألو متى سيترؾ لو دارهن أرسل إليو 

ل الماللي الحاج إلى بيت اهلل الحراـ يقوؿ لو كم تدفع لي من الفركغ من أجل أف أدع دارؾن الرج
كأبى الرجل أف يخرج حتى دفع لو الرجل  الفان معينة ال أذكر عددىا. لست أتخيل يا عباد اهلل 

 كإنما أضع أمامكم كقائع كنماذج.

 

تجار ىذه البلدة ثقة صدكؽن قاؿ  نموذج  خر فيما يتعلع بتضييع حقوؽ اهللن قاؿ لي تاجر من
ليهلل أتعلم كم ىي نسبة الذين يدفعوف زكاة أموالهم كما أمر اهلل من ىؤالء التجار؟ قدرت كقلتهلل 
إنهم قلة كال أتالور أف يكونوا أكثر من خمسة كعشرين بالمئة فضحك الرجل ضحك ألم كقاؿ 

يعلم كىو يعيش في السوؽ كيعلم  كاهلل ما أبالغ إنهم ال يزيدكف على خمسة بالمئة فق ن كالرجل
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الحقائعن كأقسمت عليو باهلل أنو ال يبالغن قاؿهلل كاهلل لست مبالغن كىم أصحاب نعمة كأصحاب 
ثركة كأصحاب غنىن نعم. أتريدكف نماذج أخرل من كفراف النعمةن من البطر كاألشرن كم أسر  

حولت دكرىا في المساء إلى كانت فقيرة فاستغنت فلما أمدىا اهلل بالنعمة كالعطاء تكبرت كت
سهرات ماجنة بل إلى حاناتن كىؤالء الناس كانوا فيما مضى يركعوف كيسجدكف كيسبحوف 

كيحمدكف فلما أكرمهم اهلل بالنعمة قابلوا إكرامو بهذا البطر كاألشر ثم لما زادىم اهلل من العطاء 
ف سهراتهم في أندية الفنادؽ لم يرتضوا أف تكوف سهراتهم في تلك البيوت الضيقة بل جعلوا يقيمو 

الفخمةن نعمن إف بحثت عنهم أين يوجدكف من كاف يسمى الحاج فبلنان كالحاجة فبلنة كلم تعثر 
عليهم في بيوتهم من بعد التاسعة مساء تبحث عنهم في ردىات تلك الفنادؽ. ىل تريدكف نماذج 

يرةن كقلت لكم لو شئت أف أخرل في ىذا المكاف يا عباد اهلل؟ ىذه نماذجن كفي الذىن صور كث
أجمع ىذه الالور كأبينها ألخرجت من ذلك كتابان أسودان. إذا علمتم ىذا يا عباد اهلل فاذكركا قوؿ 

 ربناهلل

 (يػىٍرًجعيوفى )ظىهىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الن اًس لًييًذيقىهيم بػىٍعضى ال ًذم عىًمليوا لىعىل هيٍم 

ىذا كبلـ اهللن ىذا كبلـ قيـو السموات كاألرضهلل )ظىهىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم 
الن اًس لًييًذيقىهيم بػىٍعضى ال ًذم عىًمليوا لىعىل هيٍم يػىٍرًجعيوفى( كاهلل يغفر الكثير كيعاقب على البعض أك القليل 

الببلء أف تتمطر المحن علينا كما يقوؿ اهلل ثم ال نرجعن الماليبة كل لعلهم يرجعوفن كالببلء كل 
الماليبة أف يجعل اهلل بأسنا بيننا ثم أف نقف أماـ األسباب الظاىرة كال نالل إلى الجذكرن الجذكر 
الخفية التي تجدكنها في قوانين كتاب ربنا سبحانو كتعالى. نعمن إف الذم غضب على من ذكره 

ؿ ىذا قبل سنواتن قاؿ ىذا في ىذه األياـ حيث كاف ينبغي أف يرعوم كحيث  بفجور ابنو ما قا
 كاف ينبغي أف يقف أماـ قوؿ اهللهلل

 

ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان مٍّن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بً  ًئن ةن يىٍأتًيهى انىٍت  ًمنىةن مٍُّطمى أىنٍػعيًم الٌلًو )كىضىرىبى الٌلوي مىثىبلن قػىٍريىةن كى
ا ا  لٌلوي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ(.فىأىذىاقػىهى
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في ىذا الوقت بالذات حيث كاف ينبغي أف يعتبر كأف يتوب كيرجع يغضبي على من يقوؿ إف ابنك 
يفجرن بل يجيب كىو رافع الرأسهلل لقد كجدت على كجو ابني الغنى فليفعل ما يشاء كلن أسم  

 أف يقوؿ عنو قائل شيئان.

تهلكنا بما فعل الظالموف. أنا أسأؿ مىن الذم أمر أف يقوؿ ىذا  يا ربهلل اللهم إنا نسألك أف ال
الكبلـن من الذم جره جران إلى ىذا الفسوؽن ىل أمره بهذا  مرن ىل جره إلى الفسوؽ جاٌر؟ ىذا 
سؤاؿن سؤاؿ  خر تتحرؽ من كرائو نفسين أريد أف أسأؿ كل من يحلم بمجتمع إسبلمي صحي ن 

الجهاد في سبيل اهلل عز كجلهلل ترل ما ىي قيمة دار تبنيها على أريد أف أسأؿ كل من يتحرؽ على 
سبيل من الرماؿن ماذا عسى أف يكوف مآؿ ىذه الدار كما أقمتها إال على كثيب متحرؾ من الرماؿ 
يا عباد اهلل؟ المجتمع اإلسبلمي يتكوف من ىؤالء الناسن من صنوفهمن من أطيافهمن من كاقعهمن 

جهاده بلصبلح ىؤالء الناسن إصبلح ىذه البيوتن إدخاؿ حقيقة  فمن أراد أف يجاىد فليبدأ
قوانين اهلل عز كجل في العقوؿن علينا إذا أردنا أف نكوف قوامين على حدكد اهلل عز كجل أف نقطع 
ألسنة فجاران يقولوف ىذا الكبلـن كيحك ربك رزقكن حقوقو عليك كثيرة ثم تقوؿ ما يقولو اليهود 

ا دنياىم ك خرتهم كقوانينهم كمبادئهم كأخبلقهم تنحالر في جمع الماؿ كىل اليهود أكثر من ىذ
كىذا ما قاؿ أكثر من ذلكهلل لقد رأيت على كجو ابني الغنى كحظي منو ذلكن نعمن الشك أنو ال 
فرؽ بين أف يأتيو الغنى على رأسو من قفاه. اللهم إنا نسألك أف تهدينا فيمن ىديت كنسألك اهلل 

لطرؽ من أكائلها ككيف ينبغي على المسلم أف يطهر األرض عن طريع إصبلح أف تبالرنا جميعان با
 األفراد كعن طريع إصبلح الناس فلف اهلل عز كجل يقوؿهلل

 

)ًإف  الٌلوى الى يػيغىيػٍّري مىا بًقىٍوـو حىت ى يػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍم( كما قاؿ رسوؿ اهللهلل  )كما يػيوىل ى عليكم 
عكس ذلك تمامان يا عباد اهللن نعم إننا لو أردنا أف نطبع قوانين اإلسبلـ كما   تكونوف( كلكنو قاؿ

كانت مطبقة في عهد رسوؿ اهلل كأردنا أف نطبقها على ىؤالء الناس على ىذه الفترة فبل ريب أف 
ىذه القوانين ستمزؽ خبلؿ بضعة أشهرن ذلك ألف الناس ال يريدكف ذلك ألنهم انفاللوا عن دين 

نظركا إلى قلةن ال تنظركا إلى من حولكم ياللوف كيركعوف كيسجدكف كيتبتلوف فلف الخبث اهللن ال ت
 أكثرن أسأؿ اهلل عز كجل أف يهدينا كأف يوفقنا كأف يعمنا برحمتو إنو خير مسئوؿ.
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 ٚالؼٕب اٌؾبٌٟ ٚفطؤ اٌؾىبَ ٚ اٌّؾى١ِٛٓ ٚاٌؾً ٌٙنٖ األىِخ

 

 العبلمة الشهيد الشيخ محمد سعيد رمضاف البوطي

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
د كأف ترزقني المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. كأسألك اللهم أف تلهمني السداد كالرش

 اإلخبلص في القوؿ كالعمل يا رب العالمين.

 أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

أيها اإلخوة ما الذم ينبغي أف نفعلو في مواجهة ىذه الفتن المدلهمةن كما ىو السبيل الذم إف 
سلكناه كقانا اهلل سبحانو كتعالى بذلك من شركر ىذه الفتن كما الموقف الذم ينبغي أف نتخذهن 

كثيره من اإلخوة ىذا السؤاؿ ككأنهم يتالوركف أف ىذه الفتن المدلهمة التي أنبئنا بها رسوؿ يسأؿ  
اهلل صلى اهلل عليو كسلم يحمل كل مسلم بيده على انفراده مفتاح الحل لهان كمفتاح السبيل إلى 

 التخله منها. كاألمر ليس كذلك.

هان إنما جاءت نتيجة أخطاء جماعيةن ال إف ىذه الفتن التي ابتلى اهلل سبحانو كتعالى المسلمين ب
أخطاء فرديةن أخطأ المسلموف أخطاء جماعيةن كانحرفوا انحرافات جماعيةن كسلكوا بشكل 
جماعي سببلن بعيدة عما أكصاىم اهلل سبحانو كتعالى بها فأقبلت إليهم ىذه الفتن )كقطع الليل 

 ا.المظلم( كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو يالفه

كانت جماعة المسلمين من قبل تتولى اهلل كرسولو ثم تحولت ىذه الجماعة بل ىذه الجماعات   
من كاليتها هلل كرسولو كأخذت توالي عباد اهلل سبحانو كتعالىن بل توالي أعداء اهلل من عبادهن تلك 

ى كال تزاؿ ىي الخطيئة األكلىن كانت جماعة المسلمين تعتز بأخوتها اإليمانية كاإلسبلمية كترع
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شبكة ىذه األخوة من أقالاىا إلى أقالاىا فكل ما اىتز طرؼ منها اىتز مجموع ىذه الشبكة 
 ذلك ألف كل مسلم كاف يعي معنى األخوة اإلسبلمية التي عبر البياف اإللهي عنها أيما تعبير فقاؿهلل 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيٍم( ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  )ًإن مى

ل مسلم حارسان على ىذه األخوة ياللحها إف تسرب إليها خوؼن يرعاىا إف تربه بها عدك كاف ك
كلكن المسلمين فيما بعد أك إف جماعة المسلمين فيما بعد عمدكا إلى ىذه األخوة فأخذكا 

يمزقونها بأيديهم شر ممزؽن أمرىم اهلل برعايتها فمزقوىان أمرىم اهلل سبحانو كتعالى بلصبلح ىذه 
فأعرضوا عنها كتركوىا لؤلعداء المتربالين بهان كانت جماعة المسلمين من قبل تستعمل  األخوة

النعم التي أنعم اهلل بها عليهم من رزؽ كفير كماؿ كثير كرغد في العيشن كانت جماعة المسلمين 
من قبل تستعمل ىذه النعم فيما يرضي اهلل سبحانو كتعالى كتجنٍّدىا في سبيل السعي إلى مرضاة 

 عز كجلن فخلف من بعدىم خلف أخذكا يستعملوف ىذه النعم كسيلة حرب هلل عزك جل كأداة اهلل
سكر كطغياف كإعراض عن اهلل سبحانو كتعالىن فتحوؿ شكرىم كفراف كتحوؿ اتخاذىم لهذه النعم 
سبيبلن إلى مرضاة اهلل تحوؿ حجابان حاجزان يبعدىم عن اهلل سبحانو كتعالىن كىي كما تركف أخطاء 

ماعية تعاكف الكل في الوقوع فيها كليست أخطاء فرديةن فلما ارتكبوا ىذه األخطاء لما تقلالت ج
 أيديهم عن مبايعة اهلل كعن مواالتهم هلل سبحانو كتعالى كنسوا أك تناسىوا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

 )ًإن مىا كىلًيُّكيمي الٌلوي كىرىسيوليوي كىال ًذينى  مىنيوٍا(ن 

 كنسوا أك تناسوا قوؿ اهلل عز كجلهلل 

 )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(ن 

كأعرضوا عن مواالتهم هلل لتمتد أيديهم إلى مواالة أعداء اهلل سبحانو كتعالى كعمد ىذا الخلع من 
كجل بهان فجعلوا منها أداة تنافس فيما بينهم بعدىم إلى النعم الكثيرة التي أكرمهم اهلل عز 

كىدؼ تسابعن فأغرل ذلك ما بينهم العداكة كالبغضاء بعد األخوة التي نسجها اهلل سبحانو 
كتعالى فيما بينهمن كتحولوا إلى أعداء متنافسين يتسابقوف إلى المغانم كىي كثيرةن كيتخوفوف عن 

ن كىي بعيدة. فلما  ؿ أمر تلك الجما عة إلى ىذه الحاؿ أقبلت إليهم الفتن من كل حدب المغاـر
 كصوبن كاف حاؿ ىؤالء المسلمين كما كصف اهلل في محكم كتابوهلل

 )فػىتػىرىل ال ًذينى ًفي قػيليوًبًهم م رىضه ييسىارًعيوفى ًفيًهٍم(ن  
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 كىذا بعد أف قاؿ اهلل عز كجلهلل 

ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم   كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة(ن )يىا أىيػُّهى

حذر كأنذر ثم نبو إلى فريع من المسلمين يسارعوف إلى مواالة ىؤالء الذين حذر اهلل من مواالتهم 
 كقاؿهلل 

دى ئًرىةه فػىعىسىى الٌلوي أىف يىٍأًتيى  )فػىتػىرىل ال ًذينى ًفي قػيليوًبًهم م رىضه ييسىارًعيوفى ًفيًهٍم يػىقيوليوفى نىٍخشىى أىف تياًليبػىنىا
 بًاٍلفىٍتً  أىٍك أىٍمرو مٍٍّن ًعنًدًه فػىيياٍلًبحيوٍا عىلىى مىا أىسىرُّكٍا ًفي أىنٍػفيًسًهٍم نىاًدًمينى(ن 

تلك ىي حالنا كىذا ىو كاقعنا .. ككما كقع الخطأ جماعيان فبل بد أف يكوف اإلصبلح أيضان 
رد فيسأؿ أم موقف أتخذ كإلى أم عبلج أىرع من أجل أف أقاـك جماعيانن ماذا يغني أف يقـو الف

ىذه الفتن كالببلءن ال بد أف يتم اإلصبلح على مستول جماعي كما كقع الخطأ على مستول 
جماعين ال بد أف يالحوا المسلموف كال بد أف يستيقظوا جميعان أك أف تستيقظ الفئة الكثيرة 

ذا التيون كيتبينوا الالراط الذم تاىو كضلوا عنو ثم يعودكا الكبيرة منهم فيأكبوا إلى رشدىم بعد ى
فيالطلحوا جماعيان مع اهلل سبحانو كتعالىن كيقطعوا سبل ىذه المواالة المزيفة بينهم كبين أعداء 

 اهللن كيعلموا أف ىؤالء الناس ال يمكن أف يفيدكىم في شيء. 

ظهرىم مظهر قوة كحقيقتهم أح  مظهرىم مظهر غنى كحقيقتهم أح  كأدنى من الفقر المدقعن م
كأدنى من منتهى الضعفن مظهرىم مظهر عزة كلكنهم أذؿ من كل ذليلن فيما نمد أيدينا إليهم 
فيما نرل أنفسنا تبعان لهم كقد أكرمنا اهلل بمواالتون كقد رفع شأننا إلى مستول من العزة ال يراـن 

تى المبلئكة فيما قرره جمهور كال يمكن أف ينالو أحد في ملكوت اهلل سبحانو كتعالى ح
 المسلمين.

لماذا نريع ىذا العز كندبر عن ىذا المجد كنوالي بعد أف كاالنا اهلل ككاليناهن نوالي أعداء اهلل 
سبحانو كتعالى. لماذا كما الحاجة كما الضركرة إذا أدبنا إلى اهلل عز كجل بشكل جماعي كعدنا 

أحوالنا بشكل جماعين كأعدناىا على النهج القويم فاصطلحنا مع اهلل عز كجل كلملمنا شؤننا ك 
 سيران على صراط اهلل سبحانو كتعالى.

فالمشكلة محلولة كالببلء ذاىب كالفتن مضمحلةن كيعيد اهلل عز كجل عباده إلى أعلى مستويات  
ا النالر كالسعادةن المشكلة محلولة إف أردنا بشكل جماعي حلهان كإال فلنعلم أف الدنيا التي أقامن
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اهلل فيها ىي عبارة عن كف تي ميزاف إف رجحت الواحدة منهما طاشت األخرل كالعكس صحي ن 
فلما أف ترج  كفة المسلمين كعندئذ ال بد أف تطيش كفة أعداء اهلل عز كجل. كأما إف طاشت كفة 
 المسلمين بلعراضهم عن ربهم كبعكوفهم على ىذه األخطاء التي نتحدث عنها إذان ال بد أف ترج 
الًكفة األخرلن ألف الحياة ستستمر إلى أف يرث اهلل األرض كمن عليهان كال يمكن إذا فسد حاؿ 
المسلمين أف يطوم اهلل األرض كىذه الحياة لسواد عيوف المسلمين الذين لم يعودكا أىبلن لقيادة 

 اإلسبلـ كالمجتمع اإلنساني. 

اعيان كأف تستيقظوا على أصوات ىذه فهل عسيتم أف تعودكا إلى ربكم سبحانو كتعالى عودان جم
السياط التي يربينا اهلل عز كجل بها لنعود إلى أخٌوتنا اإليمانيةن كلنعود إلى كحدتنا اإلسبلميةن 

كلنمد أيدينا من جديد إلى اهلل عز كجل نبايعو كنجلس تحت مظلة الوالء لو. إف فعلنا ىذا حلت 
تحي  بكمن كاعلموا أف دكؿ البغي تجتمع من كل المشكلة كلها؛ كإال فاعلموا أف األمم األخرل 

 حدب كصوب ضدكم.

كما أشبو الليلة بالبارحةن ما أشبو اليـو بذلك اليـو البعيد البعيد إذ كاف ينادم منادم الحركب 
الالليبية كىو يتحوؿ من سقع في أكركبا إلى سقعن حامبلن صليبو يدعو دكؿ البغي إلى محاربة 

ون كلكنهم لم يستطيعوا  ف ذاؾ أف ياللوا إلى بغيتهم التي ىتفوا في اإلسبلـ كإلى القضاء علي
سبيل الوصوؿ إليها؛ ذلك ألف المسلمين عادكا فاصطلحوا مع اهلل عز كجل  ف ذاؾن كألف 

المسلمين توحدكا على صراط اهلل بعد أف شردكا عنو شركدان ما  ف ذاؾ. فلما  بوا أكبة الحع إلى 
لى من ديارىم أعداءىمن أما اليـو فيبدكا أننا ال نزاؿ عاكفين على غينا الحع طرد اهلل سبحانو كتعا

منتشرين في ساحات شركدنا تائهين عن أنفسنا كعن كلينا الواحد األحد سبحانو كتعالى؛ إذان فليس 
بدعان كليس غريبان أف تعود الماليبة التي حمانا اهلل بها في عالر من العالور كأف تجدكا دكؿ البغي 

ىا ىي ذم قد تنادت كتحي  بنان كىا ىي ذم محيطة ىدفها في الظاىر كىو ىدؼ تتنادل ك 
يخاطب بو األغبياء كالسذج فق  ما تعلموف من األسباب الشكليةن أما ىدفها الحقيقي المرسـو 
في أذىانهم كالمنشور في صحفهم كالمعلن عنو في إذاعاتهمن فهو عبارة عن حملة صليبية يعلنوف 

كوف الحملة الالليبية ااخرة الناجحةن ىذا ما يقولوف كلكن اهلل من كرائهم في تبج و أنها ست
محي ن كلكن اهلل من كرائهم محي ن كىو ناظر إلى عباده. فلف  بوا إليو أكبة الحع كإف اصطلحوا 
معو كلو بعد شركد طويل كإف جمعوا أمرىم تحت مظلة العبودية لون فلف اهلل سيخلع لهم معجزات 
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يد كلسوؼ يعيد إليهم كل ما سمعتم من خوارؽ األمور. كمعجزات الرب التي أكـر  النالر كالتأي
 اهلل بها عبادان لو من قبل.

فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يلهم عباده الرشد كأف يعيدىم إلى صراطو العزيز الحميد. أقوؿ 
 قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم     
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 ثبٌظالح ػٍٝ هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚػالط ِشىالرٕب 

  

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ن كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 أما بعد فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

كاف المسلموف من الرعيل األكؿ إذا ادلهم عليهم خطب أك طافت بهم ماليبة عالجوا أنفسهم 
بدكاء دين اهلل سبحانو كتعالىن فأكثركا من االلتجاء إليو كأكثركا من االستغفار لذنوبهم بين يديون 

يع اإلكثار من الالبلة عليون كبالغوا من ارتباطهم برسولهم محمد صلى اهلل عليو كسلم عن طر 
فكاف ذلك دكاء عمليان لزكاؿ المالائب عنهم كلالبلح أمرىم بعد فساد كالستقامة في شؤكنهم 

 بعد اعوجاج.

أما المسلموف اليـو فشأنهم على األغلب أنهم إذا كجدكا أنفسهم أماـ مشكبلتو تطوؼ بهم أك 
الفكر اإلسبلمين يقوموف كيقعدكف  مالائب تتهددىمن يعالجوف أنفسهم من ذلك بما يسمى اليـو

بالفكر كالحديث عن اإلسبلـ كتبادؿ الكبلـ الفكرم عن اإلسبلـن كالحوار المتطاكؿ الذم ال 
نهاية لو عن مبادئ اإلسبلـ كمشكبلتو كشؤكنون كينتهوف كما بدأكا. دكاؤىم الحديث اللساني 

يـو كلمةن لن تجدكىا في قاموس كالكبلـ الممطوط كالمتسلسلن إنو الفكر .. كلعلكم تسمعوف ال
تاريخنا اإلسبلمي األغر إنها كلمة الفكر اإلسبلمين المفكر اإلسبلمين المفكرين اإلسبلميينن 
كتنظر إلى الذين يعانوف من أعباء ثقيلة من المالائب كالمشكبلت كتتساءؿ عن العبلج الذم 

ال يعالجوف مشكبلتهم إال بالكثير يعالجوف بو مشكبلتهم فترل أنهم ال يراكحوف إال في أماكنهمن ك 
 من الكبلـ كالكبلـ كالكبلـن إنو الفكر.

ال حظوا ىذا الفرؽ الخطير بين المسلمين في ىذا العالر كالمسلمين في عالر السلف الالال  
بل في العالور المتالرٍّمة كلهان كإذا شئنا أيها اإلخوة أف نعلم اليـو الدكاء الناجع ألمراضنا كالذم 

اه شفانا اهلل سبحانو كتعالى من مالائبنا كمشكبلتنان إنو السلوؾن إنو تجاكز الفكر إف استعملن
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الذم انتهينا منو. المسلم الذم اعتنع اإلسبلـ ككعى دينو ك من بكتاب اهلل كاستيقن بسنة رسوؿ 
اهلل ك من بالمغيبات تجاكز مرحلة الفكرن إنو ااف في مرحلة العملن في مرحلة السلوؾن نحن 

اهلل تجاكزنا مراحل الشكوؾ التي كانت تعالج بالفكر كالكبلـن كإنما نحن اليـو بحاجة إلى بحمد 
العمل دكاء أدكائنا إنما ىو السلوؾ كالوظائف التي نب هنا إليها كتاب اهلل عز كجل. كأنا أضرب لكم 

 أمثلة يقوؿ اهلل عز كجلهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن  ًثيران ل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى(. )يىا أىيػُّهى  فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى

ىذا الكبلـ الرباني يضعنا أماـ مشكلة كماليبةن كيضعنا بعدىا أماـ الدكاءن إذا لقيتم فئةن تتهددكم 
؟ ال  تتهدد حقوقكمن تريد أف تنتقه من كرامتكم. ما العبلج؟ أىو الفكر الذم نقـو كنقعد بو اليـو

 فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لعلكم تفلحوف. ىذا ىو الدكاء. ..

أين ىم الذين يهرعوف إلى استعماؿ ىذا الدكاء؟ أين ىم الذين يستبدلوف بالفكر كلقلقات اللساف 
التي ال نهاية لهان يستبدلوف بذلك ذكر اهلل سبحانو كتعالىن ننظر يمينان كشماالن فنجد الكثير 

ر الذم يكتبن كالفكر الذم يقاؿن كالفكر الذم يتداعى لو المؤتمركفن كالكثير مما يسمى الفك
 كلكن قل ما نجد الرجوع إلى ىذا الدكاء الذم يالفو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

كثيران ما أكاجو إخوةن كشباب يسألونني عن مشكلة تتكرر كثيران ال ثاني لهان ىي مشكلة ضيع 
ن الالدرن مشكلة الهمـو التي ت تراكم كتزداد على النفسن كنحن ال نجهل األسباب ىذه الهمـو

ن بالنسبة لئلنساف الذم عاىد اهلل أف  فالدنيا التي نعيشها اليـو ال سيما بالنسبة لئلنساف الملتـز
يسير على صراطو كال يلتفت يمنةن كال يسرةن ال بد أف تطوؼ بو ىذه الهمـو ىموـه غريزيةن ىموـه 

تعلع بمستقبل اإلنساف كحياتو في ىذه الدنيا التي يعيشها. سؤاؿ يتكرر .. اجتماعيةن ىموـه ت
كلتمنيت لو أف الذين يقوموف كيقعدكف اليـو بالحديث عن اإلسبلـن كيعقدكف المؤتمرات كندكات 
ىاىنا كىاىنا في معالجة مشكبلت اإلسبلـ النفسية التي تتراكم في نفوس الملتزمين كال سيما 

 عز كجل من جديدن فبل يجد أحدان يعالج ىذه المشكبلت بأكثر من الكلمة المالطلحين مع اهلل
 التي نعود ثانيةن إليهاهلل الفكر اإلسبلمين الفكر كالمفكركف كما إلى ذلك ..

كلقد كضعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أماـ العبلج الناجع لهذه الماليبةن كلكني أنظر كما 
تفت إلى ىذا الدكاءن كإف كجد من يلفت النظر إليو فلسوؼ قلت لكم ىنا كىنا فبل أجد من يل
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تجدكف الكثيرين كالكثيرين الذين يستخفوف بون إنو اإلكثار من الالبلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كعلى  لو كسلم ىل تتوقعوف أف أضعكم من ىذه الماليبة أماـ ىذا الدكاء؟

عندما يسمع ىذا العبلجن يعجب يقوؿ في نفسو أنا أعلم أف كثيران منكم ال يتوقع ذلكن كلعلو 
توقعت أف أسمع منهاجان طويبلن كعبلجان ىامان كخطيران ينبغي أف نأخذ أنفسنا بون أىو ىذا ىكذا 
ن يستخفوف باإلسبلـ عقيدةن كعبوديةن كمن ثم عبلجان.  كيبجلوف   لت حالة المسلمين اليـو

جداالن كنقاشانن ال يبارح ساحة الكبلـن ال يبارح دائرة كيعظموف اإلسبلـ فكران كلقلقة لسافو كحديثان ك 
األحاديث المتنوعة المختلفةن ذلك ألف اإلسبلـ السلوكي مسخ إلى فكر لسانين أجل الالبلة 
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. كلقد كرد بطرؽ شتى كصلت كما قاؿ كثير من 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل )من صلى علي كاحدة العلماء إلى مبلغ التواتر المعنومن أف رس
 صلى اهلل عليو بها عشرة(. 

كال داعي إلى أف أطيل لكم في فكر طرؽ ىذا الحديث كركاتو الكثيرينن كما ىي صبلة اهلل على 
عبادة؟ صبلة اهلل عز كجل على عباده الرحمة كالمغفرةن فلذا عرفت أنك إف صليت على رسولك 

 عليو كسلم مرةن صلى اهلل عليك بها عشرانن إذا علمت أف معنى ذلك أف اهلل عز محمد صلى اهلل
كجل يرحمك ثم ال يزاؿ يرحمك كيرحمكن أضعافان مضاعفةن كيغفر لك ذنبكن فالتعلم أف من 

.   ثار ىذه الرحمة زكاؿ الهمـو كالغمـو

عوؼ قاؿهلل كنت أتبع كرد فيما ركاه أحمد كالحاكم كالبيهقي ك خركف من حديث عبد الرحمن بن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يومان فرأيتو دخل حائطان _ أم بستانان فيو نخيل _ فتبعتو فلذا ىو 
سجد _ سجد على األرض _ كانتظرت فأطاؿ السجود كأطالو حتى خشيت أنو قد قبضن فجئت 

 كضعت رأسك ىنا أنظر إليو فرفع رأسو ثم قاؿ ليهلل )ما بك يا عبد الرحمن(  قلتهلل يا رسوؿ اهلل
كأطلت خشيت أنك قد قبضت كقلت في نفسي لن أرل رسوؿ اهلل بعد اليـو أبدان. قاؿهلل )لقد 
أتاني  تو من ربي فقاؿ أال أبشرؾ إف اهلل يقوؿ لكهلل من صلى عليك مرة صلى اهلل عليو بها 
المتربةن عشرة( فكاف ذلك سببان لسجوده صلى اهلل عليو كسلم ككضعو جبهتو الشريفة على األرض 

 ليس بينها كبين جبهتو حجابن كأطاؿ ما شاء اهلل أف يطيلن لماذا أيها اإلخوة؟

ليست الفرحة فرحة الالبلة عليون كلكنها فرحة الجزاء نفرحة صبلة اهلل عز كجل بذلك علينا من 
صلى عليك مرة صل اهلل عليو بها عشرةن كلو كانت ىذه الالبلة أمران مستهانان يستخف بو كما ىي 
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ن أفكاف يحفل رسوؿ اهلل بذلك إلى ىذا الحد! أفكاف يتحوؿ  الالورة عند كثيرو من المسلمين اليـو
إلى ذلك البستاف ليسجد كليعفر رأسو بالتراب كليطيل سجوده ما شاء اهلل لو أف يطيل! أفلو كانت 

ىي الالورة عند   نتائج  ثار الالبلة على رسوؿ اهلل لنا نحن عباد اهلل عز كجل أمران مستهانان بو  كما
ن أفكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يحًفل  كثير من المسلمين اإلسبلميين الملتزمين اليـو

 بذلكن لكنو علم أىمية صبلة اهلل سبحانو كتعالى على عباده.

كيركم أبي بن كعب رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاـ مرة من نالف الليل. 
ناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة _ كالراجفة ىي المقدمات التي تكوف بين يدم فقاؿهلل )أيها ال

الساعة كالرادفة التي تردفها ىي قياـ الساعة_ جاء الموت بما فيو جاء الموت بما فيو(. يستنهض 
رسوؿ اهلل بذلك الناس إلى القياـ من جوؼ الليل لئلقباؿ على اهلل عز كجل بما يستطيعوف من 

كدعاء كاستغفار. قاؿهلل فقلت يا رسوؿ اهللن إني أكثر من الالبلة عليكن فكم أجعل  ذكر كصبلة
من الالبلة عليك. قاؿهلل )ما شئت( قلت الربع قاؿهلل )ما شئت كإف زدت فخير( قلتهلل فالثلث 
قاؿهلل  )ما شئت كإف زدت فخير(. قلتهلل فالنالف قاؿهلل )ما شئت كإف زدت فخير(. قلتهلل 

ع كقتي كلو بالالبلة عليك قاؿهلل )إذان تكفى ىمك كيغفر اهلل فؤلجعل صبلتي لك كلها؛ أم أنف
سبحانو كتعالى لك ذنبك(. ىذا الكبلـ من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. أىو كبلـ فارغ ال 

معنى لو أـ ىي حقيقة يخبرنا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم؟ ىل من إنساف كقرت 
نبوة رسوؿ اهلل؟ كالحديث الالحي ن ثم ال يستيقن ىذا العبلج حقائع اإليماف في قلبو كأيقن ب

 الذم يذكره لنا رسوؿ اهلل.

ثم لتعلموا أيها اإلخوة أنو ليس عبلجان فرديان لفردن ىو عبلج اجتماعيه لمجتمع أيضانن فالفرد الذم 
ن إذا عالج نفسو بهذا الذم ذكره أبي بن كعب كبشٌ  ره يعاني من مالائب يعاني من ىمـو كغمـو

بذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ستجلى عنو ىمومو كسيحقع اهلل سبحانو كتعالى لو الخير 
الذم يريدن كالمجتمع الذم يأخذ نفسو أيضان بهذا العبلج عندما تدلهم المالائبن كتكثر 

الخطوبن فلف اهلل عز كجل ينجي ىذا المجتمع أيضان من مالائبون مالائب المجتمعات دكائها 
البلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما يتبعها من الذكر على مستول اجتماعين ىذه ال

 كدكاء المالائب الفردية لشخه الواحد ىذا العبلج نفسو على مستول ذلك الفرد.
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كال  -كمرةن أخرل أقوؿ أيها اإلخوة ما باؿ اإلسبلـ غدا عند كثيرو ككثيرو من المسلمين الملتزمين 
ما باؿ اإلسبلـ تبٌخر ثم تبٌخر سلوكان ك ؿ إلى مجرد كبلـ كلقلقة لسافن  ؿ إلى  -أقوؿ الشاردين 

ما يسمى اليـو بالفكرن ما لنا نسمع جعجعةن كال نرل طحنانن نسمع أصوات الرحى تملئ  ذاننا 
كننظر فبل نجد طحنان من كراء ىذه الرحىن كما يقوؿ المثل العربي. لماذا أيها اإلخوة؟ ألف 

يقةو يجب أف تهيمن على العقل فالقلب غاضن كألف اإلسبلـ كعبودية بين العبد اإلسبلـ كحق
كالرب انقطعت حبالو كتحوؿ اإلسبلـ إلى مجرد حركاتن تحوؿ اإلسبلـ إلى مجرد تظاىراتن 

تحوؿ اإلسبلـ إلى مجرد أفكار ذاىبة  يبة؛ من أجل ىذا أصبحنا ننظر كإذا بالمالائب تتراكم ثم 
نا من ىذه المالائب إلى ما يسمى الفكر اإلسبلمين ال نجد فائدة كلربما إرتاب تتزايد كمهما التجأ

مرتابوف كشك متشككوف. فقالواهلل أين ىو عمل اإلسبلـ في حياتنا؟ كىل تداكينا بالعبلج الذم 
 يذكرنا بو كتاب اهلل؟

ت لو رأيت أجل أنا أيها اإلخوة أحضر ندكاتو كثيرة كمؤتمرات كثيرة كأغيب عن كثيرو منها كلتمني
مرة كاحدةن أف مؤتمران عقد من أجل التنبيو إلى ىذا الدكاءن من أجل مراجعة المسلمين حسابهم 

في مدل ارتباطهم برسوؿ اهلل صبلةن عليو كسيران كراء ىديون في مدل إشراقة ذكر اهلل عز كجل في 
 طوايا قلوبهم لم أجد. كلو أف مقترحان أقترح ذلك الستخفوا باقتراحو.

. ربما قاؿ كقبل  أف أنهي حديثي أجيب عن سؤاؿ ربما يطوؼ بذىن بعض من المسلمين اليـو
قائلهلل ما فائدة اإلكثار من الالبلة على رسوؿ اهلل نحن نعلم أف اهلل عز كجل قد أكـر رسولو 

بالدرجات العبلن كلسوؼ يكرمو يـو القيامة بالمقاـ المحمودن كبما كراء ذلك من الدرجات العالية 
يتخيلها اإلنساف .. صلينا عليو أك لم ناللي عليو. فما الفائدة من الالبلة عليو؟ كما  التي ال

 مالدر ىذه الخطورة التي تجعل للالبلة عليو ىذه األىمية؟

الجواب أيها اإلخوةهلل صبلتنا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال تزيده رفعة عند ربون ال شك 
زيادةن سواءه نٌفذنا ىذه الوصية أـ لم ننفذىان كلكن ىو أف اهلل عز كجل يعطيو ما ىو أىل لو ك 

الوفاء .. ينبغي أف نتحلى بو تجاه من كانت ىدايتنا  على يدهن تجاه من كاف رشدنا بواسطتو تجاه 
من كانت معرفتنا باهلل عن طريقون إنو الوفاء فعندما ياللي اهلل عز كجل علينا صبلة الرحمة 

ا بالبلتنا عبرنا عن كفائنا لرسوؿ اهلل ألننا نقوؿ من خبلؿ صبلتناهلل كالمغفرةن إنما يكوف ذلك ألنن
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جزل اهلل عنا محمدان ما ىو أىلو. أرأيتم إلى األبوين كم أكصى اهلل األبناء بهما يقوؿهلل كقل ربي 
 ارحمهما كما ربياف صغيرا ألم يقل اهلل عز كجل ذلكهلل

ا أىٍك ًكبلىىيمىا فىبلى  )كىقىضىى رىبُّكى أىال  تػىٍعبيديكٍا ًإال  ًإي اهي   ليغىن  ًعندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىديىيمى ٍيًن ًإٍحسىانان ًإم ا يػىبػٍ كىبًاٍلوىاًلدى
ًة  ا قػىٍوالن كىرًيمان كىاٍخًفٍض لىهيمىا جىنىاحى الذُّؿٍّ ًمنى الر ٍحمى هىٍرىيمىا كىقيل ل هيمى كىقيل ر بٍّ تػىقيل ل هيمىا أيؼٍّ كىالى تػىنػٍ

 ا رىبػ يىاًني صىًغيران(.اٍرحىٍمهيمىا كىمى 

أرأيت لو أنك لم تدعو ألبويك بهذه الرحمة كقد قاما بما ينبغي من شؤكنك كالنهوض بتربيتكن ال 
بد أف يكرمهما اهلل بالرحمة دعوت أك لم تدعون لكن اهلل يعلمنا الوفاءن يعلمنا اهلل سبحانو كتعالى 

مسالك األخبلؽ الراشدة. أبواؾ أسديا إليك  أف نكوف أكفياء تجاه  بائنا؛ أم أف اهلل يسلكنا في
ىذا المعركؼن فعبل ما فعبل أتعبا أنفسهما في صغرؾ من أجل أف ينهض منك شابه سعيد بحياتون 
مستقيمه في سلوكون أال يستحع منك كلمة تعبر بها عن كفائك لهذا االىتماـ. أجل .. ما الكلمة 

لهما بهذا الذم علمك اهلل إياهن فكذلك صبلتنا التي تعبر بها عن كفائك ألبويك أف تدعو اهلل 
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الليل كالنهار. إف ىي إال لساف كفاء نرحل بو إلى اهلل عز 
كجل نقوؿ لوهلل يا رب .. لوال رسولك ىذا ما عرفناؾن لوال رسولك ىذا ما التزمنا بهديكن ما عرفنا 

اللهم إنا نسألك أف تزيده فضبلن على فضل كأف تزيده إكرامان صراطكن ما عرفنا الحع من باطل. ف
على إكراـن ىذا معنى صبلة العبد على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. ىذا المعنى 
كددت مرةن أخرل لو أف المسلمين احتفلوا بون لو أنهم جعلوا من ىذا الدكاء أعظم دكاء في 

ىذه المحن المختلفة الكثيرة. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل صيدلية اإلسبلـن عندما تطوؼ بنا 
 العظيم 
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 ٔؼٛم ثبهلل أْ ٔؼجل هللا ػٍٝ ؽوف

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ا أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كم

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولون 
كصفيو كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ 

إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

إف المؤمن باهلل حقان ىو ذاؾ الذم يمارس عبوديتو هلل عز كجل في السراء كالضراءن يكوف عبدان هلل 
لالبر كااللتجاء عز كجل في السراء بالشكر الدائم هلل عز كجلن كيكوف عبدان لو في الضراء با

الدائم كالدائب إلى اهلل عز كجلن كالمؤمن الحع ىو ذاؾ الذم ال يبارح باب مواله كخالقو في كل 
األحواؿن كفي كل التقلباتن يظل ملتالقان باب اهلل متراميان على أعتابون إف كاف في سراء يدعوه عز 

ي متعو بهان كإف كاف في ضراء كجل أف ال يفقده الخير الذم أكرمو بون كأف يبقي لو السعادة الت
دعاه سبحانو كتعالى أف يكشف عنو ضرهن كالدعاء مظهر من أىم مظاىر العبودية هلل عز كجل كال 

 ينفك اإلنساف في كل أحوالو عن االحتياج إلى دعائو سبحانو كتعالىن

 

ب يالدر من كمن المهم أيها اإلخوة أف نعلم أف ىناؾ فرقان كبيران بين الطلب كبين الدعاءن الطل
ذاؾ الذم يتجو بطلبو إلى ندن يوجو طلبو إليو بناء على شرط اشترطون أما الدعاء فهو ما يتعالى 

من العبد إلى الرب من مظاىر اإلعبلف عن ذلو كافتقاره كاحتياجو إلى مواله كخالقون بل من دالئل 
ىذا ىو الدعاءن فرؽ  رضاه في كل األحواؿ عن مواله كخالقون رضاه عن كل ما يفد إليو من ربون 

كبير بين الطلب الذم قد  يطلبو اإلنسافن كبين الدعاء الذم يتجو بو العبد إلى مواله كخالقون 
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الدعاء كما كرد في الالحي  ىو العبادةن كفي ركاية ىو )مخ العبادة( أم لب العبادةن كالعبد ال 
 لة دكف أخرلنيدعو ربو على حرؼن أم على شرطن كال يتجو إلى مواله كخالقو في حا

 

بل العبد الالادؽ في عبوديتو هلل عز كجل يوطن نفسون أف يظل عبدان هللن متمسكنان على باب اهلل 
عز كجلن إف أعطاه أك منعون إف قبلو أك رفضون ىكذا يكوف العبد الالادؽ في عبوديتو هلل سبحانو 

أف الخير موفور بين كتعالىن أما ذاؾ الذم إف نظر فوجد أف النعم تهوم عليو من كل جانبن ك 
يديون اتجو إلى اهلل عز كجل بالرضا كالشكر كالقبوؿن أما إف كجد أف الخير قد ابتعد عنو كأف 

ن كأعرض كتناسى عبوديتو هلل عز كجلن فهذا إنساف يعبد نفسون كال يعبد  البؤس قد طاؼ بو تبـر
 مواله كخالقو سبحانو كتعالىن كانظركا إلى قولو عز كجلهلل

 

نىةه انقىلىبى عىلىى)كىًمنى  ًإٍف أىصىابػىٍتوي ًفتػٍ ره اٍطمىأىف  ًبًو كى يػٍ كىٍجًهًو  الن اًس مىن يػىٍعبيدي الل وى عىلىى حىٍرؼو فىًلٍف أىصىابىوي خى
نٍػيىا كىاٍاًخرىةى ذىًلكى ىيوى اٍلخيٍسرىافي اٍلميًبيني(  خىًسرى الدُّ

 

ز كجل أف نكوف ممن يعبد اهلل على نعوذ باهلل عز كجل أف نكوف من ىذا الالنفن نعوذ باهلل ع
حالة دكف أخرلن كىذا معنى قولو على حرؼ أم على طرؼن نحن أيها اإلخوة عبيد هلل في كل 
ن ليسقينان لينجدنان ليكرمنان فلف أعطى  األحواؿن نلتجئ إليو كما التجأنا إليو صبيحة ىذا اليـو

ن عبيده على كل األحواؿن لن نبارح فذالك شأنون كتلك صفة من صفاتون كإف منعنا أك حرمنا فنح
 بابون

 

كلسوؼ نعلن عن رضانا عن قضائو كقدرهن دعائنا ليس مشركط بشرطن دعائنا دعاء العبد إذ 
يتقرب بو إلى ربو كليس طلبانن كليس طلب ذاؾ الذم يتجو بطلبون كيلحع طلبو بشرط أك بشركطن 

أعطانا فذالك ظننا بون كإف حرمنا أك  نعم نحن في كل األحواؿ مملوكوف هلل سبحانو كتعالىن إف
منعنا أك طردنا فلن نلتجئ بعد ذالك إال إلى بابون نفر منو إليو كنعوذ من سخطو برحمتون ليس لنا 
باب غير بابون سنظل عبيدان أكفياء لعبوديتنا هلل عز كجلن فبل يقولن قائل ربما انتظر كانتظر أف 



  

 ~1172 ~ 
 

ن عباد اهلل إليو فلم يجد مظهر استجابة فتبـر كقاؿهلل يجد استجابة للدعاء الذم اتجهت بو ثلة م
 أين ىي استجابة اهلل عز كجل لنا؟ كأين ىي ثمرة التجائكم إلى اهلل عز كجل؟. ال يقولن قائل ىذان

 

أكالنهلل ىذا شئننا بالنسبة لموالنا كخالقنان كقد قاؿ العلماء الدعاء مطلوب لذاتون أم على العبد أف 
كعن مسكنتو دائمانن كفي كل األحواؿن ذالك ألف الدعاء يظهر ىوية يعلن عن فقره كحاجتو 

الداعين يظهر ىوية العبدن كيبين أنو حقان عبد مملوؾ هلل عز كجلن أرأيت إلى الذم يالف نفسو 
بالعبودية كيعلن عن ىويتو ىذهن عندما يكرمو اهلل بالعطاءن ثم يعرض عنو كيتأبى على حكمون 

بالمحن أك بالمنعن ىذا كهلل عز كجل ابتبلءات يريد أف يتجلى صدؽ  عندما يبتليو اهلل عز كجل
الالادقينن مع اهلل عز كجلن نحن شئننا أف نلتجئ إلى اهللن كنملك حسن ظننا الدائم باهللن كلنا 
ثقتنا التي ال حد لها بحكمة اهلل كبرحمتو ككرمون فلف أعطى فذلك تفضل كإحسافن كإف منع 

 طاءن تلك ىي حقيقة نؤمن بهان كىذا ىو شئننا مع اهلل سبحانو كتعالىنفلحكمة كالمنع من اهلل ع

 

أذكر أيها اإلخوة أف مجلسان ضمني قبل سنواتن طويلة مع ثلة من الناسن ككاف فيهم شاردكف 
تائهوفن من ىؤالء الذين كاف يقاؿ عنهم ماركسيوفن كنت أنال  ككنت أذكر باهللن فقاؿ أحدىم 

تي يمكن أف ننتظرىا إف التجأنا إلى اإلسبلـ؟ كإف تمسكنا بمبادئون مستخفانهلل كم ىي المدة ال
خبلؿ أم مدة من الزمن نتحوؿ من التخلف إلى التقدـ كمن الفقر إلى الغنى كمن الهواف إلى 
العز؟ قلت لوهلل إف كنت تشترط على اهلل سبحانو كتعالىن بلقبالك إليو فلف اهلل ليس بحاجة إلى 

يحرمك كيحـر عباده جميعانن كأف يبتليهم بكل أنواع الشدائد ك )الى إقبالكن كهلل عز كجل أف 
ا يػىٍفعىلي كىىيٍم ييٍسأىليوفى(ن  ييٍسأىؿي عىم 

 

أما إف كنت تعلم أنك عبد كأنك المملوؾ لو كأنو ربك كعزمت على أف تتجو إليو عبدان في كل 
قلت لو  -كن كإني ألسألك األحواؿ كفي كل الظركؼ كالتقلبات فأنا على يقين من أف اهلل سيكرم

إنك إنساف شيوعي المذىبن ىل سألت قادتك كم ىي السنوات التي ينبغي أف أخله لهذا  -
المذىب إلى أف يتحقع الهدؼ الذم نسعى إليو كنالل إلى الفردكس المفقود الذم نبتغيو؟ أنا 
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ال يسأؿن  أعلم أنك لن تسأؿ ىذا السؤاؿ قادتكن ألف الشيوعية دينن كالخاضع لهذا الدين
كنحن مالطبغوف بدين حعن لنا موالنا الذم نحن عبيدهن نوقن بما كعد كال نشترط عليو تنفيذ ما 
كعدن ىذه حقيقة أيها اإلخوةن كينبغي أف تكوف ماثلة أماـ أبالارنان كمع ذلك فدأبنا الدعاء كلن 

يفتنان أما ربنا نبرح باب اهلل عز كجلن ندعوه تلك ىي كظيفتنا أعطينا أـ لم نعطىن تلك ىي كظ
 سبحانو كتعالى فهو يعلمن كىو أحكم الحاكمينن

 

 )الى ييٍسأىؿي عىم ا يػىٍفعىلي كىىيٍم ييٍسأىليوفى(

أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل العظيم أف يغفر لنا ذنوبنان كأف يالل  أعمالنان كأف يرزقنا صدؽ 
 العبودية لو.         
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 ىْٛ ٔؼّخ؟ِزٝ ٠ىْٛ اٌّٛد ِظ١جخ ِٚزٝ ٠

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكن 

كصفيو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا محمدان عبده كرسولون 
كخليلون خير نبي أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمدن صبلة كسبلمان دائمين متبلزمينن إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
محكم  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىن أما بعد فلف اهلل سبحانو كتعالى يقوؿ في

 تبيانوهلل

ليوىكيمٍ  يىاةى لًيىبػٍ أىيُّكيٍم  )تبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره * ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحى
 أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلعىزًيزي اٍلغىفيوري(

على الحياةن مع العلم بأف الحياة  ال حظوا يا عباد اهلل كيف أف اهلل عز كجل قدـ االىتماـ بالموت
مقدمة على الموت بالنسبة للمرحلة الزمنيةن كالواقع الذم يعيشو اإلنسافن كمع ذلك فلف البياف 
اإللهي لم يلتفت إلى المنهج الزمني كالترتيب الميقاتين كإنما قاؿ الذم خلع الموت كالحياةن 

ن إلى أف عليو أف يهتم بما ىو مقبل عليون كالحكمة من ذلك أف يلفت البياف اإللهي نظر اإلنساف
أكثر من اىتمامو بما ىو متقلب فيون إف من األىمية بمكافن كأنت تتقلب في حياتك التي تعيشها 
اليـو أف تتأمل في الموت الذم أنت نقبل إليو عما قريبن فمن ىنا قدـ ذكر الموت على الحياةن 

في غمارىا متعامبلن مع نقيض ما يقولو بياف اهلل عز كلكن اإلنساف يعيش في حياتو ىذه التي يتقلب 
كجل يعرض عما ىو مقبل إليون شاء أـ أبىن كيضع كل ىمو ككل تالوراتون كيحبس سائر أحبلمون 
في حياتو الدنيوية التي ىو معرض عنها عما قريبن كعلى الرغم من أف المالطفى صلى اهلل عليو 

اف اهلل عز كجل فقاؿهلل )أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كسلمن لفت نظرنا إلى ىذا الذم يوحي بو بي
أم  -إال قٌللو كما ذكر في قليل  -أم من المعاصي  -كمفرؽ الجماعات فلنو ما ذكر في كثير 

إال كٌثره( على الرغم من أف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم لفت نظرنا إلى ىذا  -من الطاعات 
ف الناس أك أكثر الناس معرضوف عما ىم مقبلوف إليون الذم يوحي بو بياف اهلل سبحانو كتعالى فل
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كمتناسوف لو أك متغافلوف عنون كيتقلبوف بدالن عن ذلكن في غمرة حياتهم الدنيا التي ىم عما 
 قريب معرضوف عنهان

ىو الذم يجعل من الموت ماليبةن إف الذم يجعل من الموت  -أيها اإلخوة  -كىذا اإلعراض 
اف ليس حقيقة الموت ذاتون كإنما الذم يجعل الموت ماليبة حقيقة ماليبة تتربه بحياة اإلنس

إعراض اإلنساف عن الموتن كمن ثم عدـ تهيأه للموت الذم ىو مقبل إليو كعدـ تهيأه لما بعد 
الموتن فهذا ىو الذم يجعل من الموت ماليبة كالذم جعلها كذلك إنما ىو اإلنساف ذاتون كمن 

يبين ىذه الحقيقة لنا بأساليب شتى في محكم تبيانون كأف عجب إف بياف اهلل عز كجل يؤكد ك 
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم يلفت أنظارنا إلى ىذا المعنى منبهان كمؤكدان كمع ذلك فلف من شأف 

أكثر الناس أف يعرضوا عن الحديث عن الموتن كإذا كجدكا أنفسهم في مناسبة تستعدم 
د منهم أف يفر من الحديث عنو فعلن كإذا أتي  ألحدىم الحديث عنو تغافلوا عنو كإذا أتي  للواح

أف يسكت المتحدث عن الموت فعل أيضان كإنو ألمر مذىل كمضحكن لو كاف ىذا الفرار 
بالسماع أك بالنفس عن ذكر الموتن محرران لئلنساف عن الموتن لكاف ىذا عمبلن مقبوالن كمعقوالنن 

وت ىو القدر الذم ال يمكن ألحد أف يفر منون كلكن اإلنساف يعلمن كل الناس يعلموف أف الم
 كصدؽ بياف اهلل عز كجل القائلهلل

ًقيكيٍم ثيم  تػيرىدُّكفى ًإلىى عىاًلًم اٍلغىٍيًب كىالش هىادىةً   فػىيػينىبٍّئيكيم ًبمىا  )قيٍل ًإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم تىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًلن وي ميبلى
 كينتيٍم تػىٍعمىليوفى(ن

ي دىةو(كصدؽ ربنا عز ك   جل إذ يقوؿهلل )أىيٍػنىمىا تىكيونيوٍا ييٍدرًككُّمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينتيٍم ًفي بػيريكجو مُّشى

فما لك تعرض عما ىو متربه بكن ما لك تعرض عن نهاية طريع كتي عليك أف تسير فيو كىو 
حطة ذك اتجاه كاحدن ال تستطيع أف تعود القهرقرة من طريقك ىذان لماذا تغمض عينيك عن الم

األخيرة التي أنت صائر إليهان ىذا ىو األمر الذم يضحكن كشر الببلء كما قالوا ما قد يضحك 
 في كثير من األحياف.

أيها اإلخوةهلل أريد في ىذه الدقائع أف أكض  لكم الخطأ الكبير الكبيرن من إعراض اإلنساف عما 
علينا ذكر الموتن بل ذاب  صائر إليو ن ثم ألكض  لكم كلنفسي الدكاء الذم إف استعملناه ىاف

معنى الماليبة فيو أيضانن أما الخطأ كالخطر في إعراضنا عن الموتن فهو أف اإلنساف إذا أعرض 
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عن ىذا الذم ىو صائر إليون فمعنى ذلك أنو يجعل من الموت فداء لهذه الحياة الدنيان ىذا ىو 
ا لو كتناسينا ألمره أننا نجعل تفسير ىذا الموقف كال ثاني لون معنى إعراضنا عن الموت كتجاىلن

من الموتن كما بعد الموت فداء لحياتنا الدنيوية التي نتقلب فيهان فاعجب إلنساف يجعل من 
الباقي فداءن للفانين فاعجب إلنساف يجعل مما ىو صائر إليو كمنتو إليون فداء لطريع يمر بون 

نونان فلف ىذا لهو أسوء فنوف الجنوفن لمعبر يسير فيون لجسر يقطعو إلى الغايةن إلف كاف الجنوف ف
في معبر ككم ككم يقرع  -أيها اإلخوة  -ال ريب في ذلك ق ن نحن نسير من حياتنا الدنيا ىذه 

 أسماعنا بياف اهلل عز كجل القائلهلل

ًن اتػ قىى( ره لٍّمى يػٍ نٍػيىا قىًليله كىااًخرىةي خى  )قيٍل مىتىاعي الد 

 ككم ككم نسمع قوؿ اهلل عز كجلهلل

 ادي()الى يػىغير ن كى تػىقىلُّبي ال ًذينى كىفىريكٍا ًفي اٍلًببلىًد * مىتىاعه قىًليله ثيم  مىٍأكىاىيٍم جىهىن مي كىبًٍئسى اٍلًمهى 

 ككم نسمع قولو سبحانو كتعالىهلل

نىكيٍم كىتىكى  نٍػيىا لىًعبه كىلىٍهوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ ا اٍلحىيىاةي الدُّ ًد كىمىثىًل غىٍيثو )اٍعلىميوا أىن مى اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى
ٍغًفرىةه مٍّنى أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاتيوي ثيم  يىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىٌران ثيم  يىكيوفي حيطىامان كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًديده كىمى 

نٍػيىا ًإال  مىتىاعي   اٍلغيريكًر( الل ًو كىًرٍضوىافه كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ

الذم ال  -ىذه الحقيقة ال يجهلها أحد كمع ذلك فما أكثر من يالٌر على أف يجعل من الباقي 
فداءن للفانين فداء لهذا الجسر الذم نعبره كنمر بون فهذه ىي خطورة  -مناص منو كال مفر منو 

ىذا الواقع  الداء كتلك ىي ظاىرة الماليبة في حياة اإلنساف ليس الموت ماليبة إنما الماليبة
 الذم يمارسو اإلنساف باختياره أما الدكاءن 

 ما الدكاء الذم إف استعملناه ىاف علينا ذكر الموت بل ربما أطربنا ذكر الموت؟ 

الدكاء أيها اإلخوة أف نستعد لما بعد الموتن الدكاء أف نالل  حالنا مع اهللن الدكاء أف نعمر 
ل ىمنا أك جٌل ىمنا لبناء ذلك الغراس إلشادة البناء حياتنا التي نحن مقبلوف إليهان كأف نضع ك

الذم نحن مقبلوف إليون فلف نحن فعلنا ذلكن كإف عمرنا الطريع بيننا كبين اهلل عز كجل بالتوجو 
إليو على الالراط الذم أمرن كبالتزاـ النهج الذم أكصانا بون كذكرنا بون فلن يكوف غائب أحب 

الموت يالب  بوابة الوصوؿ إلى اهللن يالب  بوابة الوصوؿ  إلينا من حاضر من الموتن ذلك ألف
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إلى اإللو الذم استجبت ألمره كحققت ما أكصاؾ بو ففاض قلبك حبانن لو كفاض قلبك اشتياؽ 
إليون كما الجدار الذم يحوؿ بينك كبين رؤيتون شيء كاحد ال ثاني لو أال كىو جدار الموتن 

وط ىذا الجدار لتتجاكزه إلى لقاء اهلل سبحانو عندئذ سيجعل الشوؽ فؤادؾ ينتظر لحظة ىب
كتعالىن ىذا ىو الدكاء أيها اإلخوةن كأنا أضرب لكم مثبلن  إنساف استأجر داران لعشر سنوات بعقد 
ينٌه على أنو ال بد أف يخرج من ىذه الدار في نهاية السنوات العشرن كلو دار على مقربة من 

ىذا اإلنساف لما سكن في ىذه الدار التي استأجرىان غٌره  ىذه الدار التي استأجرىا كلكنها خربةن
منظرىان غٌره ما فيها من بهرجن كزينة فأنساه ذلك األلع داره الخربة التي ال بد أف يالل إليهان 

كمرت السنة تلو السنة تلو السنةن كىو سكراف بهذه الدار التي استأجرىان كالتي ال بد أف يخرج 
لسنوات العشر جاء صاحب الدارن يقرع باب داره كيذكره بضركرة منها عم قريبن كلما مرت ا

الخركج منو ألف عقد اإليجار قد انتهىن كعندئذ تذكر أف داره خربةن ال تالل  للسكنى فيها 
كينظر إليها من كثب كيراىا أنها تقوؿ لو إنني  سفة ال أصل  للسكنىن ال بد أف يكوف خركج ىذا 

أم ماليبة كلكن ما الذم جعل ماليبة منهان نسيانو لما ىو صائر اإلنساف من ىذه الدار ماليبة ك 
إليون نسيانو لتلك الدار التي ال بد أف ينتهي إليهان كتعلقو بما ىو مفارؽ لون ىذا ىو الذم جعل 
من خركجو من دار الناسن ماليبة كأم ماليبةن لكن انظركا إلى العاقل الذم بدأ منذ أف حلت 

تأجرىان بدأ يذىب في كل يـو ساعة أك ساعتين ليالل  من شأف داره قدماه في تلك الدار التي اس
كليرممها كليعيد بناءىا ن كليأسسها على النحو الذم يركؽ لون فما أف انتهت السنوات العشر 

حتى كانت داره التي سيالل إليهان متألقةن تقوؿ لو بلساف الحاؿ مرحبان بكن ىا أنا ذا مهيئة ألف 
ب الدار ليستخرجو من دارهن يخرج من داره كىو جذالف كيقطع الطريع أسعدؾن عندما يأتي صاح

ما بين الدار التي أعرض عنها كالدار التي ىو صائر إليها في نشوة كطربن ما من خطوة يخطوىا 
مبتعدان عن الدار التي تركها متقربان من داره التي يملكها إال فؤاده يرقه فرحانن ىذه قالة اإلنساف 

الدنيا مع داره التي ىو مقبل إليها كرحم اهلل سلمة بن دينار أبا حاـز يـو سألو في ىذه الحياة 
سليماف بن عبد الملك كقد جاءه زائران يا أبا حاـز ما لنا نكره الموت قاؿهلل ألنكم عمرتم دنياكم 
كخربتم  خرتكمن فكرىتم أف تنتقلوا من دار عمار إلى دار خرابن إم إف من عكس األمر فاىتم 

الدار التي ىو مقبل إليها  كترؾ داره الدنيا التي يعيش فيها للضركرة كلقدر الحاجةن فلف  بتعمير
ىذا اإلنساف لن يكره الموت بشكل من األشكاؿن الحظوا أيها اإلخوة أنني عندما أكفع لتعمير ما 

د أف بيني كبين موالم كخالقي باالنقياد ألمره باإلكثار من ذكرهن بحمده كشكرهن على نعمو ال ب
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يفيض قلبي حبان كمن ثم ال بد أف يفيض قلبي اشتياقان إليون كإذا اىتاج القلب بالشوؽ إلى اهلل 
ذابت خطورة الموت كذاب األسى الذم يمكن أف يشعر بو اإلنساف عندما يذكره زيد من الناس 

انو بالموت كأحداثون بل يجد في الموت الذم ىو مقبل إليو أطرب ساعة يجتازىا إلى اهلل سبح
كتعالى كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ قاؿ للسيدة عائشة أـ المؤمنين رضي اهلل عنهاهلل 

)من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ن كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه( قالت عائشة هلل أكراىية 
 برضوانو الموت فكلنا نكره الموت يا رسوؿ اهللن قاؿهلل )ليس ذاؾ كلكن المؤمن إذا بشره اهلل

كمغفرتو كجنتو أحب لقاء اهلل فأحب اهلل لقائون كإف الكافر إذا بشر بسخ  اهلل كعذابو كره لقاء 
اهلل فكره اهلل لقائو( كقد فالل لنا المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ىذا الحديث الذم ركاه 

شره اهلل بما ىو الشيخاف في مكاف  خر كزاده تفاليبلن فأكض  لنا أف المؤمن إذا دنا منو الموت ب
صائر إليون فليس شيء أحب إليو في تلك الساعة من أف يخرج من ىذه الدنيا كيلقى مواله 

كخالقو عز كجل أما الكافر فلنو إذا دنا من الموت أراه اهلل عز كجل ماليره فليس شيء في الكوف  
 كلو من الخركج من الدنيا. كصدؽ اهلل القائلهلل

انيوٍا يػىتػ قيوفى * لىهيمي اٍلبيٍشرىل ًفي  )أىال ًإف  أىٍكلًيىاء الٌلوً  الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى * ال ًذينى  مىنيوٍا كىكى
اًت الٌلًو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي( نٍػيىا كىًفي ااًخرىًة الى تػىٍبًديلى ًلكىًلمى  اٍلحىياًة الدُّ

فراؽ عندما يدنو الموت من كاحد من ىؤالء الذين كتب أما البشرل في الحياة الدنيا فهي ساعة ال
اهلل سبحانو كتعالى لهم السعادة يريو البارم عز كجل مقامو كيريو مظاىر السعادة التي تنتظرهن 
الموتن الموت عندئذ يكوف فرحة ما مثلها فرحون كال بد أف يقوؿ كما كاف يقوؿ ببلؿ عندما 

ى كيحزف لفراقو كيقوؿ كاكرباه قاؿ بل كاطرباه غدان اشتدت بو برحاء الموت كقد سمع من يأس
 نلقى األحبة محمدان كصحبو.
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 ِٓ اٌنٞ ٠غت ػٍٟ ارجبػٗ فٟ ِضً ٘نٖ األ٠بَ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمون كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكن لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك ال أحالي 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا محمدان عبده كرسولون كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا 

ينن إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها محمد كعلى  ؿ سيدنا محمدن صبلة كسبلمان دائمين متبلزم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

مرة أخرل نعود للحديث عن العزلةن كعن كاجب المسلم في ىذا العالرن كأماـ ىذه الفتن 
ما يغني عن المتجليةن كإني ألرجوا أف يكوف في ىذا الحديث الذم أقولو للمرة الثالثة أك الرابعة 

العودة إليون كما يغني عن أم نقاش خاص فيون يسأؿ المسلم اليـو ماذا أصنع؟ كبمن اتالل؟ 
ككيف أقيم اإلسبلـ الذم أمرني اهلل عز كجل بلقامتو؟ ككيف أقيم دكلة اإلسبلـ؟ يسأؿ ىذه 
بة بدىيةن األسئلة الكثيرةن كيفسر في أرؽ كىم كبير لمعرفة اإلجابة عليها كالجواب كاض ن كاإلجا

كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تركنا على )بيضاء نقية ظاىرىا كباطنهان ال يزيغ عنها إال ىالك(ن  
كما قاؿ عليو الالبلة كالسبلـن ماذا تالنع كبمن تستعين ؟ كمع من تضع يدؾ؟ تسأؿ نفسك ىذا 

في حفلة من  السؤاؿن كأنت تعيش في ىذا المجتمع الذم أنت فيو ككأنك تعيش في قاعة كبيرةن
ىذه الحفبلت التنكريةن ال تكاد ترل كجهان على حقيقتون كإنما ترل أقنعة مختلفة اختفت تحتها 

 الوجوه الحقيقيةن أنت تعيش في مجتمع ىذا شأنو.

ثم تسأؿ بمن اتالل؟ كمع من أضع يدم؟ ما أكثر ما ترل من يحدثك عن ضركرة العمل في  
ة حكمو كمنهاجون كتتأملو جيدان كإذا ىو رجل من ىواة اإلسبلـن كالعمل الجماعي من أجل إقام

المناصبن كمن ىواة المكانة فهو يريد أف يتخذ من بضعة أشخاص سلمان لمنالب يهواهن كما 
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أكثر ما ترل رجبل ن  خر يتحدث عن األفكار المختلفةن التي تتحدث عن اإلسبلـ كيقوؿ لك كما 
الخير في أف يسير في االتجاه الفبلنين كأف يالل  قاؿ لي أحدىمهلل إنو استخار اهلل عز كجل فرأل

 صرتو كنشاطو بفئة من الفئات التي يراىا إسبلميةن كىي فئة من الفئات الهدامة التي سخرىا 
االستعمار األجنبي منذ سنوات طويلة من أجل إفساد الدينن كمن أجل إشاعة االضطراب في 

ما أكثر ما ترل رجبلن ثالثانن أك شابان ثالثان قد عقوؿ المسلمينن فهذا رجل ثاف مقنع بقناع  خرن ك 
أرخى اللحيةن كأظهر اإلسبلـ كحمل السبحةن كتظاىر بالحماسة لدين اهللن كما رأيت ذلك في 
بعض الببلد اإلسبلميةن يستنكر المنكرات الالغيرة كيخلع من أجلها فتنانن كيهيب بالناس أف 

ور اإلسبلـ كمنهجون كبعد قليل تتأملو كإذا ىو يقارعوا النظم كالمجتمعات من أجل تفتيت دست
إنساف ملحد ال يؤمن باهلل كال يؤمن باإلسبلـن كلكنو يريد أف يثير فتنة ىوجاء ن كيريد أف يخرج 
المسلمين من الطريع الذم يسيركف فيو إلى اهللن لعلو يسخرىم لفتنةن لعلو يسخرىم لببلءن لعلو 

ي المساجد كىنا كىناؾن فهذا قناع ثالثن كما أكثر يجهض دعوة إسبلمية تنتشر بطبيعتها ف
األقنعةن ما أكثر الذين يتظاىركف بالحماس للدين كىم يضمركف اتجاىان سياسيانن ما أكثر من 

يتظاىركف بضركرة خلع جماعة تستعيد للدين قوتو كىم من ىواة المناصبن ما أكثر الذين ينقلوف 
 فئة قاديانية أك فئة مادية أخرل.ىذا الكبلـ نفسون كإف أحدىم لينتسب إلى 

كىكذا فأنت يا أخي المسلمن تعيش في عالر ال تطمئن فيو على الحقائعن فاأللسن تتكلم بشكل 
كالوقائع تتكلم بشكلن أكثر النفوس متعمقة بالدنيا بالسراب باألىواءن بالمناصب كلكن ألسنتهم 

ـ ىي اإلسبلـ كالحديث عن اإلسبلـن تستعمل السلعة الرائجةن كالسلعة الرائجة بين الناس اليو 
كخداع البسطاء باسم اإلسبلـن في ىذا الجو ماذا ينبغي أف تالنع؟ يجيبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلمن أجوبة كاضحة صريحة قاطعة يقوؿ فيما يركيو النسائي كأبو داككد عن ابن عمرك بن 

ليو كسلم )إذا رأيت الناس ملجت العاص رضي اهلل عنو يقوؿهلل قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
قاؿ فماذا تأمرنيهلل قاؿهلل  -كشبك رسوؿ اهلل في يديو  -عهدكىم كقلت أماناتهم كأصبحوا ىكذا 

الـز بيتكن كأمسك عليك لسانك كخذ ما تعرؼ كدع ما تنكرن كالـز أمر الخاصةن كدع عنك أمر 
رمذم كالنسائي كأبو داككد كابن العامة( كقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في ما ركاه الت

ماجو في أسانيد صحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عيو كسلمهلل )إذا رأيت شحان مطاعانن كىوان متبعانن 
كدنيا مأثرةن كإعجاب كل ذم رأم برأيون فدع عنك أمر العامةن كعليك بخاصة نفسكن فلف 

جر خمسينن قاؿ أحد الالحابة  أمامكم أيامان الالبر فيهن مثل القبض على الجمر للرجل منهم أ
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منا أـ منهم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل بل منكمن ألنكم تجدكف على الحع أعوانانن كال يجدكف( كيقوؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أيضانهلل فيما يركيو البخارم عن حذيفة بن اليماف أنو قاؿ كاف الناس 

الوقوع فيو كالحديث طويل يقوؿ رسوؿ  يسألوف رسوؿ اهلل عن الخير ككنت أسألو عن الشر مخافة
اهلل في  خره جوابان على سؤاؿ حذيفة أبعد ذلك الخير شر؟ قاؿهلل )نعم ن أناس يقفوف على أبواب 
جهنمن فمن استجاب لدعوتهم قذفوه فيهان قاؿ صفهم لنا يا رسوؿ اهللهلل قاؿ ىم من أبناء جلدتنا 

أف أصنع؟ قاؿهلل تلـز جماعة المسلمين كإمامهمن  يتكلموف بألسنتنان قاؿ فماذا تأمرني يا رسوؿ اهلل
قاؿهلل فلف لم تكن لهم جماعة كال إماـ؟ قاؿهلل فاعتزؿ تلك الفرؽ كالجماعات كلها كلو تعض على 

أصل شجرة حتى يأتيك الموت كأنت عل ذلك( ىذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يجيب 
يضع النقاط على الحركؼن كقد قاؿ الحائرينن كينهي اضطراب المضطربينن كيعلم الجاىلينن ك 

 ربنا جل جبللوهلل

 

ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى  ًثيران(ن   )لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى كى
 كيقوؿهلل )م ٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى(

 

الى أرسل رسولو مبينان كالرسوؿ ىو الذم يقوؿ لقد أكتيت القر ف كمثلو معون فمن كاهلل سبحانو كتع
لم يقنعو ىذا الكبلـ فبل أقنعو اهللن كمن أردا من بعد ىذا الكبلـن كبلمان أكض  فبل رأل عقلو ما 
يوض  لو السبلن كمن لم يجد في ىذا البياف الموض  الناصع الذم ينبض بالرحمة كالشفقة 

تون من لم يجد في ىذا الكبلـ غذائو المشبع فبل أشبعو اهلل لو عقبلن كال فكرانن ىكذا كالحب ألم
يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فبل داعي لبحث بعد ىذا كلكن قد نحتاج إلى شيء من 
التفسير لكبلمو )عليك بخاصة نفسك( قاؿ علماء الحديثهلل ما معنى خاصة النفس؟ ىل معنى 

إال ذاتون فبل يأمر بمعركؼ كال ينهى عن منكرن ال )عليك بخاصة نفسك( أم كن  ذلك أف ال يلـز
رقيبان على نفسك أكالن كعلى أىل بيتك ثانيان فهم من خاصتكن أقم بيتك على أساس إسبلمي 
سليمن كن  مران بالمعركؼ ناىيان عن المنكر فيون ثم إنك ينبغي أن تأمر بالمعركؼ كتنهى عن 

أصحابك كذكم رحمكن ككل من ترل لنفسك عليهم سلطانانن فهم أيضان من المنكرن أصدقائك ك 
خاصة نفسك ىذا معنى كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل )عليك بخاصة نفسك( كمن 
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عجب أنا نرل أناسان يحاركف كيضطربوف كيموج أمرىمن ماذا نالنع؟ كالببلء في بيوتهم كال يمضوف 
مفاسد بيوتهمن إلصبلح الجدؿ القائم بين جوان  أسرىم كأىليهم شيئان من كقتهم العزيزن إلصبلح 

كأكالدىمن إف ىذا من األمر الذم يضحك كشر البلية ما يضحكن كلكم رأيت أناسان أيها اإلخوة 
كضرب األمثلة في ىذا المجاؿ يفيد يتحدثوف كيظهركف أنفسهمن عن اإلسبلـ ككيف ينبغي أف 

قوانين األمة قوانين إسبلمية كىو يقوؿ بمناسبة كربما بدكف  يحكم اإلسبلـ؟ ككيف يبنغي أف تكوف
مناسبة إنو قد استقدـ أخيران جهازان تلفزيونيان  خر ملونانن فجهازه الذم عنده غير ملوفن كقاؿ لو 

ن ككضعت ااخر  كاحد من أصدقائون كما فعلت بالجهاز األكؿ؟ قاؿ كضعت كاحدان في غرفة النـو
عن المجتمع اإلسبلمين ككيف ينبغي أف يشاد كعلى أم الدعائم  في غرفة الجلوسن كيتحدث

ينبغي أف تنهض عملية األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكرن ك خر أرل لو بنات كبار كصلن مبلغ 
البلوغن لو أننا ال حظنا أمر الشرع فيهن لكاف على الواحدة منهن أف تحتجب من فرقها إلى 

هر ال كاهلل ربما التبس على اإلنساف أنها  فتاة مسلمة أـ غير قدمهان كىي تتخطر في الشوارع بمظ
مسلمةن ككالدىا يتحدث كيف نقيم المجتمع اإلسبلمي؟ ككيف نبني اإلسبلـ؟ أمثلة أكثر من ىذا 

حدثتكم عن طرؼ منهان البذخ الذم تراه في بيوت المسمينن العهر الذم تتسم بو أفرح 
في بيوت المسلمينن أال تتالور ىذا الببلءن أال المسلمينن الفسوؽ كالفجورن الذم عشش 

تتالور الطوفاف كتدع الشيطاف يلعب بعقلك لتتسائل عن  اإلطارن ضع الالورة السليمة قبل كل 
شيء ثم تسائل عن اإلطار الذم ينبغي أف تضعون أسأؿ اهلل سبحانو كتعالىن أف يجمع أمرنا على 

و كسلمن كأف يجعلنا ممن تهمهم خالائالنا كذكك بالحع كأف يرزقنا اتباع المالطفى صلى اهلل علي
 قرابتنان كأرحامنا حتى يالل  اهلل أمرمنا خاصة كعامةن

 

 فاستغفركا اهلل يغفر لكم        
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 ِشىالد ٠غغ اٌّؾزفٍْٛ ثنووٜ اإلٍواء ٚاٌّؼواط اٌطوف ػٕٙب
 

الحمد  كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءاي عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
هم صل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران الل

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعد فيا عباد اهللهلل

منذ أياـ احتفل العالم اإلسبلمي بذكرل اإلسراء كالمعراج كأقيمت الحفبلت الكثيرة في أقطار  
إسبلمية شتى بهذه المناسبةن كدارت األحاديث كلها في ىذه االحتفاالت حوؿ بيت المقدس 
كالمسجد األقالىن كضركرة أف يهٌب المسلموف الستعادتو كرب  الخطباء بين ذكرل اإلسراء 

كبين قداسة المسجد األقالى كبين ماليبة استبلب اليهود لو من المسلمينن كعند ىذا كالمعراج 
كقف حديث الخطباء ككقف كبلـ المتكلمين كالمتحمسين مع أف ذكر اإلسراء كالمعراج كما أنها 
تذكر بالمسجد األقالى فهي تذكر أيضان بالاللوات الخمس التي أمر اهلل عز كجل بها عباده في 

تذكرىم بكثير من المحرمات التي جسدت أماـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تلك الليلةن ك 
عقوباتهان كتذكرىم بكثير من الواجبات التي جسدت أماـ عين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في 

تلك الليلة مثوباتهان كمع ىذا فلف الناس الذين احتفلوا بهذه الذكرل في معظم أقطار العالم 
بالركا مما توحي بو ىذه الذكرل إال مشكلة المسجد األقالىن كإال مشكلة اإلسبلمين لم ي

األرض المقدسة التي استلبت كاغتالبت من أيدم المسلمين فعلى ما تدؿ ىذه الظاىرة؟ كلماذا 
ينتقي المحتفلوف مسألة كاحدةن مما تذكرنا بها أك مما تذكرنا بو حادثت اإلسراء كالمعراج كيغضوف 

 األخرل؟ الطرؼ عن المسائل 

إف من المعلـو أف اهلل عز كجل أمر عباده بخمس صلوات في اليـو كالليلةن في الليلة التي أسرم 
بها برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى البيت المقدسن ثم عرج بو إلى السماكات العبل كمن 

المعلـو أف المعلـو أف صلة ما بين العبد كربو ال تتمثل بادئ ذم بدء إال بهذه الالبلة كمن 
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االنساف لم يستطيع أف يستعين  في تنفيذ أمر اهلل عز كجل بو إال إذا استعاف ذلك بالالبلةن 
 يؤديها على كجهها ألم يقل موالنا عز كجل في محكم كتابوهلل

ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍستىًعينيوٍا بًالال ٍبًر كىالال بلىًة( ألم يقل اهلل عز كجل في محكم كتابو  هلل)يىا أىيػُّهى

ا الى نىٍسأىليكى ًرٍزقان ن ٍحني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي ًللتػ ٍقوىل( أ  هى ًة كىاٍصطىًبٍر عىلىيػٍ لم يأمر اهلل )كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالال بلى
عز كجل عباده بالالبلة كلما أمرىم باإليماف حتى أصبحت رابطة ما بين اإليماف كالالبلةن رابطةن 

. كىل يمكن لئلنساف أف يستعرض حوادث اإلسراء كالمعراج ثم ال قويةن في كتاب اهلل عز كجل .
يتذكر أىمية ىذه الفريضة التي فرضها اهلل علينا كأناطها بأعناقنان فلماذا ننسى في ىذه المناسبة 
أقدس كاجب من الواجبات العبادية التي  كلف اهلل بها عباده؟ كنتذكر فق  أف نجعل من ىذه 

لنستنهض بو عواطف المسلمين من أجل استعادة األرض المقدسة.  الحادثة أداة طنين كرنين
 لماذا؟ 

ألم يجسد لنا ذكر اإلسراء كالمعراج عظم جـر الذم يقترفو  كل الربا .. ألم تحدثنا ذكرل 
اإلسراء كالمعراج عن الجريمة الكبرل التي يقترفها مرتكبوا الفواحش الذين نسوا أمر اهلل عز كجل 

لنا ذكرل اإلسراء كالمعراج كثيران من الواجبات التي حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل  كنهيو .. ألم تجسد
عليو كسلم عنها من خبلؿ مشاىداتو .. فلماذا نتجاىلها جميعان ثم نجعل ذكر اإلسراء كالمعراج 
فق  لساف ناطقان عن البيت المقدس كما يتعلع بالبيت المقدس؟ كلماذا شٌرؼ اهلل رسولو بهذه 

 كلماذا أكـر اهلل رسولو باإلسراء إلى بيت المقدس كبالعركج إلى السماكات العبل؟ الخارقة؟

أكرمو اهلل تعالى بهذا حتى يلفت ذلك نظرنا إلى أف محمد صلى اهلل عليو كسلم مؤيده من قبل اهلل 
 عز كجل كأنو رسولو الالادؽ األمين كأنو لم يفتئت على ربو شرعان بٌلغو كال رسالة أخبرنا إياىان
حادثة اإلسراء كالمعراج من أكبر األدلة المؤيدة بنبوة رسوؿ اهللن فالحكمة ىي أف نزداد يقينان 

بنبوتو كنزداد إيمانان برسالتو لكي يزيدنا ىذا اإليماف تمسكان بهديو كارتباطان بسنتو كسيران على ىديو 
نا بذكرل اإلسراء كصراطو الذم بلغنا إياه من عند رب العالمين سبحانو كتعالىن فلئن احتفل

كالمعراج كلم تزدنا ىذه الذكرل إيمانان بنبوة رسوؿ اهللن كبالتالي تمٌسكان بشرعة رسوؿ اهلل كتمٌسكان 
بما أكصانا باتباعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بدءان من الاللوات الخمس إلى بقية األكامر إلى 

كرل زيادة إيمافو برسوؿ اهلل كزيادة تمسكو اجتناب سائر النواىي كالمنكراتن إف لم تفدنا ىذه الذ 
بشرع اهلل فماذا صنعنا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كنحن نحتفل بهذه الذكرل؟ كماذا يغني 
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أف نتحدث عن أرض استلبت عن المسجد األقالى أك عن غير المسجد األقالى كما أعظم 
 مالائبنا كما أكثرىا؟ 

ًة ارتباطنا برسوؿ اهلل من ماذا يجدينا ذلك إف لم نؤسس إف لم ن قم ىذا المعنى على أساسو من شد 
شد ًة تمسكنا بهديون من تجديد إيماننا بو من تحريم ما حر ـ من أف نوجب علينان ما أكجب من أف 

نقبل إلى الاللوات الخمس فنؤديها كما أمرنا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ألم ييقبل 
سبلـ في اليـو الثاني بعد ىبوطو من السماكات العبل ألم يقبل إلى المالطفى عليو الالبلة كال

أصحابو يعلمهم كيف ياللوف يعلمهم متى يبدأ كقت الالبلة كمتى ينتهي؟ كىل تركت ذكرل 
اإلسراء كالمعراج أثران عمليان في حياة المسلمين أقدس من ىذا األثر؟ أثر إقبالهم على اهلل في 

 كيتضرعوف كيسجدكف بين يدم اهلل عز كجل.اليـو خمس مرات ياللوف يدعوف 

أريد أف أقوؿ من خبلؿ ىذا الكبلـ إف لكل شيء مفتاحن كإف الدخوؿ إلى أم ساحةو ال يالل   
إال إذا تم الدخوؿ إليها من بابهان كمفتاح استعادة أرضنا السليبة كمفتاح استعادة عزنا الثالث إنهما 

تقـو ىذه الاللة  ىو الدينونة هللن كالخضوع ألمر اهللن كإقامة الاللة بيننا كبين اهللن كال يمكن أف
 بيننا كبين اهلل إذا ضيعنا الالبلة كارتكبنا المنكرات ألم يقل لنا ربنا عز كجلهلل 

ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان(   )فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

اعوا الالبلة كقد أضعناىا كاتبعوا رٌتب اهلل ىذا الوعيد على ذلك الترؾ خلف من بعدىم خلفه أض
الشهواتن كقد اتبعناىا. ماذا يقوؿ اهلل بعد ذلكهلل )فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( سوؼ يلقوف ضبلالنن سوؼ 
يقعوف في تيو. نحن كاقعوف في تيو .. تيهنا ىو ىذه المالائب التي نعاني منها .. تيهنا ىو تسلي  

وا أرضنا كانتقالوا من ديارنا كمزقوا حرماتنا كاستلبوا عزتنان ىذا اهلل علينا أراذؿ األممن اليهود استلب
ىو جزء من معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل )فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان(. إذا أردنا أف نتخله من ىذا الغين إذا 
أردنا أف ننجو من ىذا التيو ماذا نالنع؟ نسلك السبل من بابو؛ كنفت  الباب بمفتاح اهلل عز كجلن 

ا بأف ال نضيع صبلةن كأف ال نضيع أمران أمرنا بون أف نقيم إسبلمنا كما أمرنا اهلل عز جلن فلف يأمرن
فعلنا ذلك فلف اهلل قد ألـز نفسو بأف يعيد إلينا مقدساتنان كأف يعيد إلينا أرضنا السليبةن كأف يعيد 

  عز جل ألم يقل اهلل عز كجلهللإلينا ديارنا .. نعم ىكذا ألـز اهلل ذاتو إف نحن كفٌينا بما التزمنا بو هلل
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ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ينى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
لىنػ هيم مٍّ  ٍوًفًهٍم أىٍمنان( أليس ىذا كعد اهلل قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍم ًدينػىهيمي ال ًذم اٍرتىضىى لىهيٍم كىلىييبىدٍّ ن بػىٍعًد خى

 كعد اهلل قطعو على نفسو ألم  يقل اهلل عز كجلهلل

ًهٍم رىبػُّهيٍم لىنػيٍهًلكىن  )كىقىاؿى ال ًذينى كىفىريكٍا ًلريسيًلًهٍم لىنيٍخرًجىن ػكيم مٍٍّن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىعيوديف  ًفي ًمل ًتنىا فىأىٍكحىى ًإلىيٍ 
ٍن خىاؼى مىقىاًمي كىخىاؼى كىًعيًد( ىكذا يقوؿ اهلل الظ اًلمً  ينى * كىلىنيٍسًكنػىن ػكيمي األىٍرضى ًمن بػىٍعًدًىٍم ذىًلكى ًلمى

عز كجل. كىقىاؿى ال ًذينى كىفىريكٍا... ىذا كبلـ الكافرين ينقلو اهلل لنا ثم ينقل على أعقابو كعده لنا 
 لتخرجن من أرضناهلل

 ٍا ًلريسيًلًهٍم لىنيٍخرًجىن ػكيم مٍٍّن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىعيوديف  ًفي ًمل ًتنىا فىأىٍكحىى ًإلىٍيًهٍم رىبػُّهيٍم لىنػيٍهًلكىن  )كىقىاؿى ال ًذينى كىفىريك  
ٍن خىاؼى مىقىاًمي كىخىاؼى كىًعيًد( كلكن ىذا ال  الظ اًلًمينى * كىلىنيٍسًكنػىن ػكيمي األىٍرضى ًمن بػىٍعًدًىٍم ذىًلكى ًلمى

عشوائين كال يكوف باألماني كال يكوف باألحبلـ كبالخطب الرنانة كإنما يكوف بما  يكوف بشكل
قالو اهلل عز كجلهلل )ذىًلكى ًلمىٍن خىاؼى مىقىاًمي كىخىاؼى كىًعيًد( فهل ًخفنا مقاـ اهلل عز كجلن ىل ًخفنا 

ؿ ىذا كعيد اهلل عز كجلن يا عجبان لمن يحتفل بذكرل اإلسراء كالمعراجن ثم ال يذكر أف رسو 
 اإلسراء كالمعراج ائتمننا في تلك الليلة على صلوات كرب  اهلل ىذه الاللوات بأمانينا كرغائبنا.

فلذا أردنا حقان أف نستعيد أرضان سليبة أك عزان غابران  فبل سبيل  إلى ذلك إال بأف نعود إلى اإلسبلـن 
نو كتعالى ككقفة عبودية لو كأف نقف تحت مظلة ذكرل اإلسراء كالمعراج كقفةى إيمافو بربٍّ سبحا

فنأخذ كل ما أمرنا اهلل سبحاف كتعالى بون أما إف لم نفعل ذلكن كأما إف اعتبرنا أنفسنا نتطور 
لنتجاكز اإلسبلـ كلنبتعد عنو كلنغرؽ أنفسنا في تقاليد  سنةو مما يأتينا من الشرؽ أك الغربن فماذا 

 ن ما يمكن أف نجعلو مجرد دعاية ألمرنا. يفيدنا بعد ذلك أف نأخذ من ذكرل اإلسراء كالمعراج

ال يجتمع أمر ىذه األمة كال يمكن أف تستعيد شيئان من حقوقها إال إذا عادت إلى صراط اهلل عز 
كجلن علم ىذا من علم كجهلو من جهلن كيا للعجب .. إف اليهود كضعهم اهلل عبرةن أماـ أبالارنا 

 كيجعلوف من التوراة رائدان لهمن كال يسيركف خطوةن ال يخطوف خطوةن إليذائنا كالستبلب حقوقنا إال
في سبيل أف يوسعوا أرضهم على حساب حقوؽ ىذه األمةن إال كيجعلوف دافعهم الخفي كالعلني 
ىو الدافع الدينين يأبوف أف يتنازلوا عن ىذا المعنى الديني الرائد لهم شركا نقير. ككلكم يعلم 

لى أمانيهم كأحبلمهمن فلنما يسيركف بدافعو مما تعدىم بو ذلك ككلكم يعلم أنهم عندما يسيركف إ
توراتهمن كيسيركف بدافع من أمانيهم الدينية ننظر فنجد أكلئك المبطلين يحكموف دينهم الباطلن 
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أما نحن فقد أكرمنا اهلل بالحع ككعدنا إف اتبعنا ىذا الحع أف يعيد إلينا العزة كيمتعنا بالوحدة 
 نتبع ديننا كما يتبع أكلئك دينهم كال نحكم شرعتنا في حل مشكبلتنا كما كيعيد إلينا الكرامةن ال

يحكم أكلئك شرعتهم الباطلة في حل مشكبلتهمن كانت نتيجة ذلك أف سٌل  اهلل علينا ىذا الببلء 
كأف سل  علينا ىذه الشراذـ عبرةن ألكلي األلبابن فأين ىم المعتبركف كأين ىم الذين يعلموف أف 

كتعالى عادؿ ال يمكن لنواميسو أف تشذن كال يمكن لقوانينو أف تختلف في عالر من  اهلل سبحانو
 العالور.

 أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يوفقنا التباع أمره كالجتناب نهيو أف يعزنا بعزتو فاستغفركه يغفر لكم.  
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 اٌٜٙٛ اٌّمٕغ ثبٌل٠ٓ .. ثالء فط١و

 

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءاي عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرس

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أم ا بعدي.. فيا عبادى اهللهلل

بهذا الدٍّين؛ ليكوفى نبراسان بينى أيديًهٍم يوصلهم إلى الحع كيبعدىم إٌف اهلل عٌز كجٌل إنما أكرـى عبادهي 
عن الباطلن كإنما الميزاف الوحيد الذم يكشف لئلنساف الحع  عن الباطل كيميٍّز ىذا عن ذاؾن 
 إنما ىو العلم. كلذلك؛ فقد كاف العىمودي الفقرمُّ للٌديًن الذم أكرمنا اهلل عز  كجل  بًو ىو العلم.

 المنهاج اإللهي من مستول العلم كثيرانن كأىابى بالناًس أف يعكفوا على الًعلًم كدراستو. كرفعى 

إال أف للعلم  فة كما أف لكل شيءو  فة. فما ىي  فة العلم؟ أم ما ىي الجرثومة المسلطة على 
لٍّطىٍت العلم؟ الشأف فيو كالشأف في كل األمورن لكل أمرو من األمور المعنوية كالمادية جرثومةه سي 

 عليو. فما ىي الجرثومة التي سلطت على العلم؟

إنها الهول .. فالهول  فةي العلمن كمن ثم  فهو  فةي الٌديًن أيضان. كالٌدين الذم أكـر اهلل بو اإلنساف 
ليكوف نبراسان لو يوصلو إلى الحع كيبعده عن الباطلن ال يمكن لئلنساف أف يجد شيئان يترٌبه بو 

 عليو األمر سول شيءو كاحد أال كىو الهول. في طريقو ليلٌبس

كمن ثىم  فقد حذ رنا كتاب اهلل عز  كجٌل من اتباع الهولن كحذ رنا من أف نخل  العلم بالهولن 
كحٌذرنا إذا حكمنا بما أنزؿ اهلل أف نمزج حكم اهلل أك الحكم بالحع بالهول. كما أكثر ما يقرف 

إليو كبين اتباع الهول تحذيران منو. انظركا إلى ما قالو جل   البياف اإللهي بين الحكم بالحع دعوةن 
ًليفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكيم بػىٍينى الن اًس بًاٍلحىعٍّ كىالى تػىت ًبًع الٍ  هىوىل جبللو لداككدهلل )يىا دىاكيكدي ًإن ا جىعىٍلنىاؾى خى

ًبيًل(.  فػىييًضل كى عىن سى
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اهلل عز  كجل  لنبٌينا محٌمدو عليًو الالبلةي كالسبلـهلل )كىأىًف اٍحكيم كانظركا إلى الكبلـً ذاتًو الذم قالوي 
ٍرىيٍم أىف يػىٍفًتنيوؾى عىن بػىٍعًض مىا أىنزىؿى الٌلوي ًإلىيٍ  ا أىنزىؿى الٌلوي كىالى تػىت ًبٍع أىٍىوىاءىيٍم كىاٍحذى نػىهيم ًبمى (..بػىيػٍ  كى

وص تحذر من اتٌباع الهولن ككم يتفن ن كانظركا إلى بقٌية ما في كتاب اهلل عز  كجٌل من  يات كنال
 البياف اإللهي في عرض ىذا األمر الخطير. انظركا مثبلن إلى قوؿ اهلل عز  كجٌلهلل 

)كىلىًو اتػ بىعى اٍلحىعُّ أىٍىوىاءىيٍم لىفىسىدىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهن (ن ىذا كبلـه عجيبن ككبلـه 
حىعُّ أىٍىوىاءىيٍم لىفىسىدىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهن (ن أمُّ ببلءو أخطري إذان على خطيرن )كىلىًو اتػ بىعى الٍ 

 كجًو األرًض أك في الدنيا التي يعيشها اإلنساف من اتٌباع الهول؟

كما ىو الهول؟ إنو عبارة عن داعو يدعوؾ إلى سبيلو ما.. كىذا الداعي يأتيك مقنعان بالعلمن مقنعان 
ارة الحعن مقنعان بالدليل كالبرىافن بل مقنعان بالدين في كثيرو من األحيافن فيلتبس عليك األمر بش

كيختل  عليك الحع بالباطل؛ ذلك ألف عادة الهول أنو ال يأتي مكشوفان صريحانن كلو كاف األمر  
 كذلك لما كانت لو ىذه الخطورة.

و يستعلن بهويتون كإف المنحرؼ الذم إف الملحد الذم يدعوؾ إلى إلحاده ال خطورة فيو ألن
يدعوؾ إلى االنحراؼ باسم االنحراؼ ال خطورة في دعوتون ألف انحرافو يحذر من دعوتو ... 

كلكن الهول ال يأتي بهذا الشكل الالري  الواض ن إنو يأتيك مقنعان بأقنعةو عٌدة بل مسلحان بأسلحةو  
ن يأتيك مقنعان بدالئل الحع كشاراتو .. فما أكثر ما كثيرةن يأتيك مقنعان بالعلمن يأتيك مقنعان بالدين
 يلتبسي اإلنساف عليو مثلي ىذه الدىعوة الخطيرة.

كمن ثىم  فقد حذ رى بيافي اهلًل سبحانوي كتعالى تحذيران متكرران من اتٌباعو. انظركا إلى قوؿ اهلل عز  كجلهلل 
ـى رىبًٍّو كىنػىهىى النػ ٍفسى   عىًن اٍلهىوىل فىًلف  اٍلجىن ةى ًىيى اٍلمىٍأكىل(. )كىأىم ا مىٍن خىاؼى مىقىا

ماذا أقوؿي في ىذا الالدد؟ اقرؤكا كتاب اهلل تعالى لتجدكا التحذير من الهولن فلذا ما تنبهنا إلى 
ما ينبهنا إليو اهلل عز  كجٌلن استيقظت بين جوانحنا أحاديثه تخوٍّؼي كتحذٍّري اإلنساف من ىذا العدك 

 علم كالذم يتربه بالدين كيتربه بالحع.الذم يترٌبه بال

كمن ثىم  فلف اإلنساف يعود إلى نفسو لينقدىا نقدان ذاتيان كليتبٌين ما إذا كاف للهول تسلله إلى كيانو 
أـ الن كإذا ما كصل اإلنساف إلى درجة الرقابة على ذاتون كقاه اهلل عز كجل من األىواء 

 سون ىذا ىو الدكاء أيها اإلخوة.كاالنحرافات كلهان رقابة اإلنساف على نف
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كن رقيبان على نفسك بعد إخبلصك لرٌبك كبعد إخبلصك للدين الذم شر فك اهلل عز  كجل  بو. 
ىذه الرقابة تدعوؾى إلى العلمن كعكوفك على العلم يبعدؾ عن الهولن ألف من عكف على العلم 

كإذا سارى اإلنسافي مقيٍّدان نفسوي بضوابً   مخلالان هلل عز  كجٌل ال بد  أف يجعلى ىواهي تحتى قدميون
العلمن مستأنسان بنورًه كضيائون مخلالان لوجًو ربٍّو سبحانوي كتعالىن فلف الهول يبتعدي عنو كال يمكن 

 أف يضٌيعى عليو سبيلو أك يقطعى عليًو طريقو. معاذى اهلل.

كلكن  اإلنساف الذم يخل ي الهدؼى الذم يسعى إليو من مرضاًة ربٌون يخل ي ىذا الهدؼ بمالالحون 
برغائبون بشهواتون بدنياه. ال بد  أف يفت ى السبيلى كاسعان أماـ أىوائون كإذا تسللى الهول إلى كياًف 

 هول. اإلنسافن فلف العلم يالب ي جندان للهولن كإف الحع  ذاتوي يالب ي جندان لل

الحعُّ يالب ي شكبلن. أم ا موضوعي الحعٍّ كمضمونوي فيالب ي بعيدان جٌدان عن اإلنساف. كرضيى اهللي عن 
الالحابٌي الجليل عبد اهلل بن مسعودو رضي اهلل عنون يـو قاؿى للناسهلل "أنتم في زمافو كثيرو فقهاؤهين 

للهول. كسيأتي على الناًس زمافه كثيره  قليلو خطباؤهين كثيرو معطوهن قليلو سيٌؤاليون العلمي فيو قائده 
 خطباؤهي قليله فقهاؤهين كثيره سٌؤاليوي قليله معطوهن الهول فيًو قائده للعلم".

ما أصدؽى ىذا الكبلـى الذم قالوي عبدي اهلًل بني مسعودن كال ريبى أنوي استقاهي من مشكاًة النبوةن أال 
 ف مدل انطباًؽ ىذا الكبلـً على ما نحني فيو..تركفى إلى عالرنا الذم نعيشي فيون أال تتأٌملو 

خطباؤنا كثير.. ىا نحني نتكلم كما أيسرى علينا أف نتفن نى في الكبلـن لكن كم ىي نسبةي ىؤالء 
الخطباء الكثيركف الذين يتفال حوفى كيتشد قوف في الكبلـ إلى الخطباء الذين يلتزموف بأمًر اهلل عن 

 علمو كدرايةو كفقو.

األيدم التي تمتدُّ بالسُّؤاًؿ كم كثرت؟ كاأليدم التي تمتد بالعطاء الحقيقٌي لوجو اهلل كم  أال تركف
قل ٍت؟ أال تنظركف إلى العلم كقد تحو ؿى عن قيادتًو باألمس؟ فأصب ى اليوـى خادمان كجندان لمن؟ 

 للهول ..

لهم من أجل أف يػيقىنػٍّعيوا كثيركف الذين ىم يتحد ثوف بألفاظ العلم. يكرركف ىذه األلفاظ في أقوا
بهذه األلفاظ أىواءىم. ككلُّ من تأٌملى كرأل.. الحظى مالداؽى كبلـً عبد اهلل بًن مسعودو رضي اهلل 

 عنون كإنما أخذى عبدي اهلل بن مسعود ىذا الكبلـ _ كما قلتي لكم _ من مشكاة النبٌوة.
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ـى ىذه الحقيقة؟ ىل نحني صادقوفى  في إيماننا باهلل؟ ىذا السؤاؿ األكؿ. ىل ما كاجبنا عبادى اهلل أما
 نحني مخلالوفى في سعينا إلى مرضاة اهلل عز  كجٌل؟ ىذا ىو السؤاؿ الثاني.

إف كاف الجوابي نعم. فلندرؾ أف ال جسرى بيننا كبين الوصوؿ إلى مرضاة اهلل بعد اإلخبلص لدينو 
للدين. ىذا العلم الذم نوه اهلل  إال جسره كاحد ىو العلم. الذم قلتي لكم إنوي العمودي الفقرمُّ 

 بشرفون كأمرى باإلقباًؿ إليو. فتحال نوا يا عبادى اهلل بحالًن العلم. 

العلم بكتاب اهلل .. بسن ًة رسوؿ اهلل .. بعموـً الشريعًة اإلسبلمٌيًة اعتقادان ك دابان كسلوكانن بعدى 
ضد  كباًء الهولن تحال نتم ضد   اإلخبلص لدين اهلل عز  كجٌل. فلنكم إف فعلتم ذلك تحال نتم

جراثيًم األىواء التي حذ رى اهللي سبحانوي كتعالى منهان كإنكم إف فعلتم ذلك كىبكم اهلل إحساسان 
 ساميان دينٌيان دقيقان تيميٍّزكف بو بين الحع الذم تيدعىوفى إليو كالباطًل الذم تيدعوفى إليو.

إلى ىواه مقنعان بقناًع العلم مزيفان بزيًف الدينن ال يمكن  مثلي ىذا اإلنساف إذا سمعى من يدعو الناسى 
أف يتأثر بو أبدان. ألف إخبلصو هللن باإلضافًة إلى العلًم الذم تعلمو كما أمر اهلل بو؛ يجعلي عندهي 

 حالانةنن يجعلي عندهي كقايةن. كالواقي ىو اهلل كالموفٍّعي ىو اهلل.

نان عالبٌياتنا للذاًت كالجماعة ىي المرٌجحة في كياننا كلها أٌما إذا كانت أىواؤنا ىي المفٌضلة عند
األكلوية في تحقيع غاياتنان إذا كاف األمري كذلكن فما أصعبى العبلج كما أبعدى الدكاء. كلنعلم أننا 
بهذا سنجعلي من الديًن كمن العلم كمن مظاىر الحع جنودان مجن دةن لؤلىواء. كقد حٌذرنا اهلل من 

رنا أف ىذا السبيل سيضلنا عن سبيل اهلل كقاؿهلل )إف  ال ًذينى يىًضلُّوفى عىن سىًبيًل الل ًو ذلك عندما أنذ
ا نىسيوا يػىٍوـى اٍلًحسىاًب(.  لىهيٍم عىذىابه شىًديده ًبمى

ككأنو يقوؿهلل إف من كجد نفسو سجينان لهواهن مقي دان بشهواتو. دكاؤهي أف يتذكرى يوـى الحساٍب. فلذا 
لحسابن تساقطت أىواؤه من قلبو كابتعدت جراثيم الهول من فؤادهن فالفى طريقو تذك رى يوـى ا

 إلى ربٌو. أٌما الذم نسي يـو الحسابن فما أجدرى أٍف يذكرى مالالحوي كعالبٌيتوي كأىواءىٍه.

أسأؿي اهلل سبحانوي كتعالى أف يحررنا من أىوائنان كأف يجعلنا ممن تمسكوا بالدين عن طريع 
لدين. كأسأؿي اهلل عٌز كجٌل أف يحاٌلننا بثقافةو إسبلمٌيةو راشدةو ىاديةو مهديٌة. كأف التمٌسك بعلـو ا

 يجعلنا ممن أخله لوجو اهلل عز  كجٌل.. فاستغفركهي يغفر لكم.
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 اٌؼظج١خ .. آفّخ رزوثض ثبٌؼٍُ ٚاٌل٠ٓ

 

لجبلؿ كما ييدهن يا ربنا لك الحمد  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مز 
كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على نفسكن 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو 
ارؾ على سيدنا كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كب

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أم ا بعدي.. فيا عبادى اهللهلل

أال كىي  فةي حد ثتكم في األسبوع الماضي عن اافًة الكبيرًة التي تترب هي بالًعلًم كتترب هي بالٌدين .. 
الهولن كإذا ذيًكرى الهول فبلبد  أف يتذك رى اإلنسافي العالبٌية .. فهما شقيقافن بل ىما توأماف في 
يًن  الترٌبًه بالعلًم كالٌدينن كفي أف  كبلن منهما  فةه أخطري من األكلىن تقفي في كجًو التمسًُّك بالدٍّ

كما تفوٍّتي على اإلنساًف إخبلصوي لوجًو اهلًل   الحعن كما تقفي في كجًو التمٌسًك بقواعًد العلمن
سبحانوي كتعالىن كإذ قد تكلمنا عًن الهول ك فاتًو كخطورتون فلنتكلم بعد ذلك عن العالبٌيًة 

كخطورتهان عسى اهللي أف يحجزنا عن أخطاًر كلٍّ منهمان كعسى اهللي عز  كجل  أف يرزقنا باليرةى قلبو 
 زلقات العالبٌية.تبعدنا عن مطارح الهول كعن من

العالبٌيةيهلل ىي أف ينتالرى اإلنسافي لجماعتًو أك قومون أك قبيلتًون أك عشيرتون أك مذىبًو الذم ينتمي 
إليون أك شيخًو الذم يأخذي منون غيرى مباؿو في ذلك بأف يتنك ب عن الحعن كأف يبتعدى عن نبراًس 

 صلى اهللي عليًو كسل مى لمحاربتهان كلتحريًر العلًم كضيائون تلكم ىيى العالبٌيةي التي بيًعثى رسوؿي اهللً 
اإلنساًف من غوائلهان بل تلكم ىي العالبٌية التي أكذمى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسل م سنواًت 
دعوتًو الطويلًة من أجلهان كتلكم ىي العالبٌيةن التي نب وى القر في إلى ضركرًة الترفًُّع فوقهان كأخًذ 

 ىي التي نو هى القر في بها مراران كتكرارانن كذلكى في مثًل قولًو عز  كجٌلهللالًحذًر منهان ك 

نىا عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى  ًإذىا ًقيلى لىهيمي ات ًبعيوا مىا أىنزىؿى الٌلوي قىاليوٍا بىٍل نػىت ًبعي مىا أىٍلفىيػٍ  بىاؤيىيٍم الى يػىٍعًقليوفى )كى
ًإذىا ًقيلى لىهيمي ات ًبعيوا مىا أىنزىؿى الل وي قىاليوا بىٍل نػىت ًبعي مىا شىٍيئان كىالى يػىٍهتىديكفى(. ك  في مثًل قولًو عز  كجلهلل )كى

اًب الس ًعير(. ىذًه العالبٌيةي يا عبادى اهلل ىي  كىجىٍدنىا عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى الش ٍيطىافي يىٍدعيوىيٍم ًإلىى عىذى
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ه بليماف المؤمنينن كالتي تحجب اإلنساف عن معرفة الحعن كتضعي اافةي الثانيةن التي تتربٌ 
العالائب على العقلن فبل يفرؽي بينى حعٍّ كباطلن ثم  إنها اافة التي تحجب اإلنساف عن الوصوؿ 
إلى لذة اإلخبلص لوجًو اهلًل عز  كجٌلن إذ كيفى يخلهي ىذا اإلنساف لوجًو ربٍّو؟ كقد من ى قلبىوي 

عًة التي يتعاٌلبي لها؟ سواءه _ كما قلت لكم _ كانت ىذه الجماعةي قبيلةن يعتزُّ كإخبلصو للجما
بهان أك قومان يتباىى بهمن أك أىلى مٌلةو كمذىبو يشدُّ أكًصرتوي باالنتساًب إليهمن أك شيخان يتباىى 

أف باالنتساًب إليون غيرى مباؿو في ىذا االتباع أف يبتعد عن طريع الحعن كأف يخاصم العلمن ك 
 يخاصم موازين المنطعن كمنهج كتاب اهلل سبحانو كتعالى كسٌنة رسولو.

 كىذه العالبٌية يا عباد اهللن فرعه من الكبر الدنيء. فهو نوعه من أنواع الكبر.كالكبري نوعاف اثنافهلل

كبره أساسو األنانية الفرديٌةن إذ يرل اإلنساف من خبللو ذاتو فوؽ كل شيءن ىذا ىو النوع األكؿ 
 لكبر "األنانٌية الفردية".من ا

الٌنوعي الثانيهلل "األنانية الجماعٌية". أف يتباىى اإلنساف كلكن ال بشخالو المفردن كإنما يتباىى 
بنسبتو إلى القـو الذم ىو منهم. الجماعة الذم ىو عضوه فيهمن الفئة التي تنامت عالبٌيتو 

نها أنانيةه جماعٌية كليست أنانٌيةن فرديٌةن باالرتباط بهان فهذا نوعه من أنواع الكبر كاألنانيةن إال أ
فالشخه المفرد الذم ال ينتمي إلى أحدو من الناس إف تكٌبر فكبرياؤه في ذاتون كتعاليو على 

ااخرين بشخالون كذلكم ىو شأف الفراعنة كمنهم فرعوف موسى الذم ذىب بو الكبر مذىبان قاؿ 
 الفردية. فيو للناسهلل "أنا ربكم األعلى"ن تلك ىي األنانية

 أما العالبية فهي نوعه  خر خطير من الكبر .. كلكنو ال يتمثل في أنانية الفرد في ذاتو ..

إنها األنانية التي يتباىى اإلنساف بها إذ ينتسب إلى قـو فئةن إلى جماعةن إلى ًنحلةن إلى مذىبن 
ليها بناءن على باليرة إلى شيخو من الشيوخن كإذا كاف ىذا اإلنساف المنتمي إلى ىذه الجهة ينتمي إ

ن  العلم كبناءن على دالئل الحع؛ فلف ىذا اإلنساف في حقيقة أمره متٍّبعه للحعن كليس متعاٌلبان لقـو
ذلك ألف ىذا اإلنساف إف رأل ذات يوـو أف ميزاف الحع يدعوه إلى االنالراؼ عن ىذه الجماعة 

ا ليس متعاٌلبان كإنما ىو متبع كإلى االبتعاد عنهان لم يتردد في أف يستجيب لميزاف الحع. فهذ
 للحع. 
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أما المتعالب الذم نتكلم عنو كنسأؿ اهلل عز كجل أف يعافينا من  فة ىذا الببلء الخطيرن فهو 
ذاؾ الذم يجعل انتماءه للجماعة بديبلن عن انتمائو للحع. بديبلن عن تمسكو بميزاف العلم 

ف عندما بعث إليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل كمعرفتون كمن ىنا تأتي الخطورةن كىذا ما فعلو المشركو 
 عليو كسلم.

كانوا يتعالبوف ابائهم كأجدادىمن الذين كانوا يعبدكف األصناـ كيشركوف باهلل عز كجل بشكلو ال 
يقٌرهي عقله كال منطعن فلٌما نٌبههم رسولنا صلى اهلل عليو كسٌلم إلى الحع كنب ههم إلى قرار العقل 

 اذا كاف ماليرىم؟كموازين المنطع كالعلم. م

كجدكا أنفسهم على مفترؽ طرؽن إٌما أف يتبعوا الحع كيتحرركا من العالبية المقيتةن كيتمسكوا 
بالحع الذم ال ثاني لو. كإٌما أف يركبوا رؤكسهم في التعاٌلب ابائهم كأجدادىم كإف اقتضاىم 

ذلك نعى اهلل عز ذلك أف يسحقوا العلم كالحع كقرار العقل تحت أقدامهم. كىذا ما فعلوه؛ كل
نى  ًإذىا ًقيلى لىهيمي ات ًبعيوا مىا أىنزىؿى الٌلوي قىاليوٍا بىٍل نػىت ًبعي مىا أىٍلفىيػٍ ا كجل عليهم تلك العالبية الشنعاء كقاؿهلل )كى

ٍيئان كىالى يػىٍهتىديكفى(ن كىم الذين عناىم البياف ا إللهي في عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى  بىاؤيىيٍم الى يػىٍعًقليوفى شى
ًثيران مٍّنى اٍلًجنٍّ كىاإًلنًس لىهيٍم قػيليوبه ال  يػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلىهيٍم أىٍعيي  نه ال  يػيٍباًلريكفى قولوهلل )كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجىهىن مى كى

ا أيٍكلىػًئكى كىاألىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ(.  ًبهىا كىلىهيٍم  ذىافه ال  يىٍسمىعيوفى ًبهى

. ما ىو ىذا الشعور الغبٌلب الذم يتغلب على العقل فيحجبو عن صاحبون كيتغلب يا عجبان ..
على نور البالر فيالب  البالر ككأنو قد عشي كعمين كيتغلب على قوة السمع فبل تعود األذف 

 تسمع. ما ىي ىذه القوة العجيبة؟ إنها العالبٌية.

ن كتشلُّ فاعلٌيةى البالر .. فيغدكا ىذا العالبٌية التي تشلُّ فاعلٌيةى العقلن كتشلُّ فاعلٌيةى السمع
 اإلنساف كىو ال يسٌب  إال بحمد من يتعال بي لو.

ن كقد تجدىا بقناع  قد تجد ىذه العالبٌية مقٌنعةن بأقنعةو شٌتى ... قد تجدىا مقٌنعةن بقناع القـو
عالبٌيتوي بالدين  االنتالار للعشيرةن كقد تجدىا مقنعةن بقناع الدين ذاتون كىذا أمره خطيره جدانن يقٌنعي 

كلكنو لو تنٌبو إلى ذاتو لرأل نفسو يحاًرب الدين بقناع الدين ذاتون يقٌنعي عالبٌيتو باسم الدينن ثم  
 ىو العلمن أعرضى عن العلم. -كليسى للدين سول ميزاف كاحد  -إذا ذيكٍّرى بموازين الدين 
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لول الرأسى معرضان عن كتاب اهلل كعن  إذا ذكٍّرى بكتاب اهلل كبسٌنًة رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل كسلمن
سٌنة رسوؿ اهلل؛ يفٌضلي على ذلك عالبٌيتو .. كىكذا فهو يقٌنعي عالبٌيتو ربٌما باسم الدين.. ثم  إنو 

 يند عن الدين بهذه العالبي ًة ذاتها...

 كلحكمةو بالغة نزؿ البياف اإللهي عاٌمان يشمل حتى الدين ذاتو يقوؿ فيو ربنا جل  جبللوهلل 

 كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ًإف  الس ٍمعى كىاٍلبىالىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن(.)

هلل أم ال تتبع شيئان ما لم يدلك  ـى كلمًة "ما" أداًة العموـً ىذهن كال تقفي كلكم كقفتي يا عبادى اهلل أما
ن أرأيتم كيف أف العقائد  العلم على أنو الحعن أرأيتم كيف أف الدين ذاتو دخل في ىذا العمـو

ن أرأيتم كيف يحرر كتاب اهلل عقل اإلنساف من التبعٌيةن  الدينية ذاتها كيف دخلت بهذا العمـو
 كيالعدي بو إلى سٌدة الفكر اإلنسانٌي العقلٌي الكامل المطلع؟

ن عالبٌيةو عمياءن فربٌما أضل تكى ىذه معنى ىذا الكبلـن أن كى إف تمس كتى بالدين فبل تتمٌسك بو ع
العالبٌيةن ال تتمٌسك بو في عقائده األساسٌية عن تقليدن ألف  ىذا التقليد رب ما أتلفك كأىلككن 

كلكن انظر إلى ميزاًف العلم الذم مٌتعك اهلل بو كأكرمك بون فسر كراءى قراًر العلمن كإف غيم  عليك 
كنك كتاب اهلل فكتاب اهلل ىو النبراس لمن لم يكن يعلم من الٌسبيل كلم تعلم حقائع العلمن فد

حقائع العلم شيئانن كإف رأيت أف كتاب اهلل في عموماتو ال تفقهو كما ينبغين فدكنك سٌنة رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم تضعي لك النقاطى على حركفها كتشرحي لكى الغوامضى كتبٌيني لك المجملى 

 ربُّنا سبحانو كتعالى..كالموجز .. ىكذا يأمرنا 

كلو التفتنا إلى  فة المجتمعات اإلنسانيةن تلك التي تمزؽ المسلمين فئاتو شٌتى كتنٌبهنا إليها لرأينا 
 أف السكين التي تمزؽ جسم المجتمع اإلسبلمي إنما يتمثل في سبلحين اثنينهلل

سكينان ثالثةن تمزؽ كحدة  إما أف يكوف سبلح الهولن أك سبلح العالبية .. كلن تجد سبلحان ثالثان أك
 المسلمين في أم عالرو من العالور...

انظر إلى عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ بيًعثى فيو كالعرب فئاته شٌتى تتخاصم كتتعارؾ. 
 ما الذم كاف يدعو إلى ىذا الخالاـ؟ العالبية كالهول.

 م  ذلك؟عندما اتحد شمل ىذه األمة كأصبحت كالجسد الواحد فعبلن.. كيف ت
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لػم ا نجحت ىذه األمة في أف تتخلى عن عالبيتها كتتخلى عن أىوائها كتتحرر إال من العقل 
 كالعلم. اتحدت.

فلم ا عاد ىذا الوباء مر ةن ثانيةن كباء األىواء ككباء العالبية يفعل فعلو في األفكار كالنفوسن عادت 
األمة الواحدة أممان شت ى كعادكا فئاتو متخاصمةن متهارجةن ككاف بوسعهم أف يظلوا متحدينن أف 

 يظلوا متآخينن متسالمين. لو أنهم أككا إلى عقولهم. 

عالى أف يرزقنا من حرارة اإلخبلص لدين اهلل ما يذيب كباء ىذه العالبية كذلك أسأؿ اهلل سبحانو كت
 الهول .. كأف يجعلنا من الالادقين كما أمر فاستغفركه يغفر لكم.
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 ٠ب أ٠ٙب إٌبً أٔزُ اٌفمواُء اٌٝ هللا

حمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك ال
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم ص

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

و علمنا  يةه في كتاب اهلل سبحانو كتعالىن فلنقف عندىا بشيءو من التدبًٌر كالتأٌملن فما أحوجنا ل
إلى أف نتدبػ رى  ياًت اهلل سبحانوي كتعالىن كنتأم لى ما فيها من حقائعى كًعظاتن. يقوؿي ربُّنا سبحانوي 
كتعالىهلل )يا أيها الناس أنتم الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ الحميد* إف يشأ يذىبكم كيأًت بخلعو 

 جديد كما ذلك على اهلًل بعزيز(.

ٌّ ال عموـى من بعدهن ليسى خاص ان بفئةو دكفى أيخرلن لم يتجو إلى المؤمنين يا أيها الناسهلل خطا به عا
دكف الملحدينن كال إلى الالالحينى دكف الفاسقينن بل إنوي خطابه يتجوي إلى البشًر جميعان. فقد 
 ىذا الخطابن دخلى الناسي بشت ى طبقاتهم كفئاتهمن كشملًت الكلمةي أعلى قمًم 

دخلى في عموـً
لقيادًة كالحيكمن. كما شملت أدنى درجاًت االنقياًد كالخضوعنن يقوؿي اهللي عز  كجل  لهؤالًء جميعانهلل ا

)يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهلل(ن إنوي الفقري المطلىعن الذم ال يقفي عندى نوعو ما دكفى  خرن ليس 
ذاتيُّ المطلعي الذم يشملي كل  أنواعون فقران نسبيانن كليسى فقران في صنفو دكفى صنفن كلكنو الفقر ال

 )أنتم الفقراءي إلى اهلل(.

الفقري في الوجودن الفقري في الالٌحةن الفقري في العقًل كالفكرن الفقري في الجماًؿ كالمظهرن الفقري 
بيًدهن. في الماؿن الفقري في الٌرزًؽ كالكساءن كلُّ ذلكى دخلى دخوالن ذاتٌيان تحتى قوًؿ اهلًل عز  كجل  لع

 لمن بيدًه أمرىم كدماؤىمن يقوؿ لهمهلل )أنتم الفقراءي إلى اهلل(.

فهل من إنسافو يستطيعي أف يكذٍّبى ىذا القرار؟ ىل من رجلو عالمو أك جاىلو مهما كاف شأنوي في 
داًر الدنيان مؤمنان باهلًل أك جاحدان مهما كاف مستواه في المجتمعن ىل يستطيعي أف ينكرى ىذه 

 الحقيقة؟
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لعل  ىنالكى من ينكرن ينظري إلى جسدًهن فيرل نفسوي صحي ى البدفن كيرل نفسوي متمٌتعان بالماًؿ 
كالرخاءن كيرل تحت يدًه القٌوةى كأسبابى البطشن يرل كل  ذلك موفوران عندهن كينظري إلى نفسًو في 

ربما قاؿن كىو في نشوةو المر ةن فيرل نفسوي جميبلن ما أجملى منون كيرل فكرهي دقيقان ال أثقبى منون 
عارمةو ينظري إلى ًعٍطفىيون كينظري إلى ىذه المظاىًر لديون. يقوؿهلل ال بل أنا غني! فأينى الفقري الذم 

أكصىفي بو؟ ىا أنا ذا غنيٌّ من كل ٍّ ناحيةن كلم يستطًع الفقري أف يتسل لى إلي  مثقاؿى ذرٌةن فهل دعول 
إلنسافن إذا كيًزفى في ميزاًف العلم كالتفٌقون جاءى بأمٍّ نتيجةو ىذا اإلنساًف صحيحة؟ ىل كبلـ ي ىذا ا

 إيجابٌية؟

إف  ىذا إنسافه أحمعي يا عبادى اهللن ال أقوؿي إن وي أحمعي في ميزاًف الٌديًن فق ن بل إن وي قبلى ذلكى أحمعي 
 بقراًر العلمن كبقراًر الحقيقة.

ن من أينى جاءى غناؾ؟ أنتى تتمت عي  بقو ةن نعمن كلكن أفأنتى مالدري ىذه القو ة؟ أنتى الذم أنتى غنيى
جعلتى الطاقةى تسرم في دمائك؟ أنتى الذم أقمتى الغددى المنتشرةى في جسمك على كظائفها 
النوعي ًة التي تقوـي بها؟ أنتى الذم أكرثتى لسانكى الحركةى كالبياف؟ أنتى الذم أقمتى فؤادؾى على 

فيو؟ أنتى الذم سخ رتى الد كرةى الٌدمويٌةن بناءن على القوًة التي تمتلكها؟ ما  نبضاتًو ككضعًو الذم تراهي 
ىذا؟ فتحتى عينيكى في  الحياةن كنظرتى إلى نفسكن فرأيتى فيها طاقةن تتحر ؾن رأيتى الدماءى 
فةن على تسيلي حار ةن في عركقكن رأيتى الغددى تؤٌدم كظائفهان رأيتى كل  ذر ةو من ذر اًت جسمك عاك

 مهمتها.

ًة كلستى فاعبلن لهان أنتى تستقبلي القو ةن كلستى ينبوعان لهان أنتى مكافه إلشراقاًت  أنتى منفعله بالقو 
ىذه القو ةن كلستى مالدران لها؛ إذا سكنى جسمكن كإذا توقفى شيءه من أجزاًء كيانكى عن أداًء 

 أمرؾى يا أيٌها اإلنساف الغنٌي؟مهٌمتون فماذا تالنعي يا أيها القومى؟ ككيفى تدبػٍّري 

كيف؟ أنتى غنٌي! أنٌت غنيٌّ بعقلك؟! ما ىو عقليك؟ ككيفى استطعتى أف تغرزى عقلىكى في 
دماغك؟! أك في فؤاًدؾ؟ أك في أمٍّ جهةو من جهاًت جسدؾى إف كنتى تعرؼي جهةى العقًل كمكانىو؟ 

 قمتها على كظيفتها؟ ككيف كمن أين جئتى بهذه الطٌاقة؟ ك متى استوردتها؟ ككيفى أ

عقليك؟! فتحتى عينيكى على الحياًة الٌدنيان ككبرتى شيئان فشيئانن كنظرتى فرأيت سر ان غريبان يتفت  ي في  
ـي الز ىرةن كنظرتى فوجدتى نفسكى تتفك رن كتتأم لن كتدرؾي األمور.  كيانكى كما تتفت  ي أكما
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فىٍت ىذه القو ةن كإذا ما  ؿى علميكى إلى جهلن كإذا ما  ؿى فلذا ما ذىبػيٌلٍت ىذه الز ىرةن كإذا ما ضعي  
ًذكراؾى إلى نسيافن فمن أين؟ من أينى يا أيُّها القوم؟ تستوردي عقبلن  خرى عندما يالب ي عقليكى ىذا 

 خىرًبىان ال يفيديؾى شيئان. من أين؟! 

ًة كالطاقًة كالوجود!؟ مًن الذم بث  فيكى  الوجود؟ مًن الذم أكرثكى الحياة؟  أتقوؿي إن كى غنيٌّ بالقو 
مًن الذم أكرثكى الركح؟ أأنتى الذم اكتسبتهان. فغرستها في كيانكن ثم  تباىيتى بها على أقرانك؟ 
كالجماؿ الذم تتباىى بو ك تيجىمٍّلي نفسكى مزيدان من الٌتجىمًُّل بمظاىرهن إذا ما خبا شعاعي عقلكى في 

نفسكى في المر ةن ترل إلى أينى يذىبي ذلكى الجماؿ؟ تنظري  يوـو من األياـن كعدتى فنظرتى إلى
فترل ىذا المظهرن كقد انعكست سحنتيكن إذا بالجماًؿ أصب ى قباحةن كإذا بهذه النضارًة 

أصبحت قباحةن كإذا بهذا الذم كنتى تفتخر بو على الناسن أصب ى شيئان تشمئزُّ منو األعيين .. 
 يدؾى على ماؿو كفير! أنت تتباىى بأنك غني! بأنكى تضعي 

إذا أمسكى اهللي عز  كجل  سماءىهي عن قطرهن كإذا حبسى أرضوي عن أف تنبتى لكن كإذا أمسكى ينابيعى 
ىىًبكى كفض تك؟ ماذا تالنعي بكنوزؾ؟ ستلععي  الرزؽن عن أف تيًدر  رزقها إليكن فأخبرني ماذا تالنعي بذى

لقمامًة فبل تعثري عليهان نعم يا أيها القومن نعم يا أيها الث رلن كلسوؼى تبحثي عن لقمًة طعاـو بينى ا
 الغني.

ىذا معنى كبلـ اهلل عز  كجٌلهلل )يا أيها الناس( جميعان )أنتم الفقراء إلى اهلل(ن ىذا يعني كما قلتي 
لكن أن كى منفعله بالقو ةن استقبلتها بدكف اختيارؾن تفاعلتى معها بدكف اختراعكن سرتى في تيارىا 

ًف قالد منكن بل أنتى جزءه من ىذا التيار ذاتًون أنت منفعله بالقو ةن كلستى فاعبلن لها إطبلقان بدك 
 بشكلو من األشكاؿ.

)قيتلى اإلنسافي ما أكفره * من أمٍّ شيءو خلقو * من نطفةو خلقوي فقد ره * ثم  السبيلى يس ره(ن أمُّ 
بُّ العالمين؟ ينبغي أف تتذكرن حت ى تخفض من سبيلو ىذا يابنى  دـ؟ أعلمتى أمُّ سبيلو يعنيًو ر 

أنفكى قليبلنن كحت ى تيحىطٍّمى من كبرياًئكى كثيرانن )ثم  الٌسبيلى يس ره(ن أنتى أعلمي بذلكى السبيلن ذلكى 
السبيًل القذرن ذلكى السبيًل الضيٍّعن الذم شاءى اهللي أف يكوف مركرؾى إلى الدنيا منون كالذم شاء اهللي 

 جلى أف يوسعوي عندى خركجكن )ثم  أماتوي فأقبره * ثم  إذا شاءى أنشره * كبل لم ا يقًض ما أمره(.عز  ك 
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ىذا اإلنسافي الكفوري بالنعمةن يرل جلبابى نًعىًم اهلًل عز  كجٌل قد ألبسوي اهللي إياهن بدالن من أف يشكرهن 
ن اجعل ىذا الرٍّداءى عفوان كعافيةن  لين كأدموي علي  ستران ككرمانن بدالن من ىذا  بدالن من أف يقوؿى ربٍّ

يقوؿي كما قاؿى قاركفهلل )إنما أكتيتيوي على علمو عندم(ن نعمن ىكذا قاؿى قاركفن قاؿهلل )إنما أيٍكتيتيو(؛ 
ـي جنوف!! أمُّ  ـي نشوةن كبل ـي سيٍكرن كبل رزقين قو تين طاقتين مالين )على علمو عندم(ن ىذا كبل

على علمو عندؾ؟ ألم تذكير يوـى كنتى طفبلن صغيرانن يوـى كانًت األقذاري  شيءو ىذا الذم أكتيتىوي 
ًة موجودةن  تحتوشك؟ يوـى كانت الرعايةي شرطان أساسي ان لبقائكى كاستمرارؾ؟  كانت أسباب ىذه القو 

 في كيانكن كافى أسباب العقلن كالطاقةن كىذه األجهزةن كلها مهيئةن في كيانك الالغير.

لذم بو أكرثتى نفسكى ىذه القو ةن؟ أينى جهدؾ؟ أينى اختراعك؟ صدؽ اهللي العظيمن أين علمكن ا
صدؽى اهللي القائلهلل )اهللي الذم خلقكم من ضعف ثم  جعلى من بعًد ضعفو قو ة ثم  جعلى من بعًد قو ة 

كن إف كنتى ضعفان كشيبة(ن نعمن ك يةي ذلك أن كى ال تستطيعي أف تحبسى مظاىرى ىذه الطاقًة في كيان
أنت القومن فاحبس ىذه القو ةى عندؾن إف كنتى أنت مالكى ىذه الط اقةن كمن ثٌم  فلكى أف تتكبٌػرى 
ًة أف ال تيتخط فى  على األرضن كأف تتجب رن إف كنتى كذلك فعبلنن فأمسك شيئان من مظاىًر ىذه القو 

ـى تحدٍّم اهلًل عز  كجٌل كغالب ىذا الت ح  ٌدم إف كنتى قادران.منكن بل قم أما

ما ىو ىذا الت حٌدم؟ ىو قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل )كمن نعمٍّرهي ننكٍّسوي في الخلع أفبل يعقلوف(ن قراره ال 
شذكذ فيون إذا عيمٍّرى اإلنسافي نيكٍّسن عادى إلى الضعفن عادى إلى النسيافن عادى إلى الهزاؿن عادى إلى 

 عز  كجل  في اايًة األخرلهلل )كمنكم من يػيتػىوىف ى كمنكم من يػيرىدُّ الجهًل بعدى العلمن كىكذا يقرٍّري اهللي 
 إلى أرذًؿ العمًر لكي ال يعلمى بعدى علمو شيئان(.

نعم يابنى  دـن إذا عرفتى ىذه الحقيقةن فاعرؼ الحقيقة التي تليها كالتي بنيت عليهان )إف يشأ 
ن كما ييكىلٍّفي ذلكى رب نا إال أمره يوٌجهيون كإال يذىبكم كيأًت بخلعو جديد كما ذلكى على اهلًل بعزيز(

إرادةن ينٌفذىا ربُّنا سبحانوي كتعالىن ) إنما أمرهي إذا أرادى شيئان أف يقوؿى لوي كن فيكوف(ن فلذا كنتى على 
يقينو من ىذان بناءن على الحقائًع العلمي ة قبلى الحقائًع الدينيةن إذا كنتى كاثقان من أنك ىذا 

ن إذان ينبغي أف تحطٍّمى كبرياءىؾن ينبغي أف تحط مى عنادؾى كجبركتكن كينبغي أف ترتدمى كسوةى اإلنساف
ـي في  العبودي ًة هللن كينبغي أف تجعلى كالءىؾى لموالؾ لمن بيدًه زماميكن نعم أنتى داب ةه أيٍحًكمى الزما

تي تسوقًك من ىذا الزماـن انظر يابنى عنقها إحكامان متينانن فانظر يا أيتها الدابةن انظرم إلى الًيد ال
 دـن من الذم يقوديؾى من الزماـ الذم أيثًبتى في عنقكن انظر لتعلمن كإذا تأملتن علمتى أنوي ربُّ 



  

 ~1211 ~ 
 

الٌسماكاًت العلىن أنوي الذم أضحكى كأبكىن كأنوي الذم أماتى كأحيان كأنوي ربُّ الفلعن كربُّ 
جعي كالمآؿ. فاجعل كالءىؾى لربٍّكن اجعًل اتجاىكى إلى خالقكى الكائناًت كلهان كأن و الذم إليًو المر 

سبحانوي كتعالىن اجعل دنياؾى خيرى خادـو لتحقيًع مرضاًة اهلًل عز  كجٌلن كإذا رأيتى أمران ال يعجبيكن 
كإذا رأيتى ضيقان ال يت فعي مع ىول نفسكن فاصبر لحكًم ربٍّكن كما قاؿى اهللي عز  كجٌل لرسولوهلل 

(.)فاصب ؾى كال تكن كالاحًب الحوًت إذ نادل كىوى مكظـو ًِ  ر لحكًم رب 

حكمي اهلًل عز  كجٌل يسرمن كقرارهي عدؿه مطب عن كخيري منجاةو من غضًب اهلًل عز  كجٌل كعقابون أف 
تدخلى في باًب الذُّؿٍّ كالضراعًة لون كأف تنطومى في باًب المسكنًة كالهواًف هلًل عز  كجٌلن بهذا 

كجل  الًنعىمن ليت أف  أكلئكى الذينى االنكسارن يرفعي اهللي الض ر اءن بهذا االنكسار يعيدي اهللي عز  
تشمخر جباىهمن كليت أف  أكلئكى الذينى يتقل بوفى في سهراتهم الماجنةن كليسى أف  أكلئكى الذينى 

سكركا بنعمًة اهلل ألوانان كألوانانن ليت أنهم يسمعوف ىذا الكبلـن كليت أنهم يدركوفى ىذه الحقيقةن 
هلًل عز  كجٌلهلل )يا أيها الناس أنتم الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ كياليتى أنهم تفاعلوا مع قوؿ ا

 الحميد* إف يشأ يذىبكم كيأًت بخلعو جديد(ن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللي العظيم.    
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 ل١َُِ ػظ١ّخ فٟ ك٠ٕٕب رغ١ٕٕب ػٓ ل١ُ اٌغوة اٌّي٠فخ

 

نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ـى   إذا تأم لنا في ميجمىًل أحكاـً الٌديًن ككاجباًت الش ريعًة اإلسبلمية ن لرأينا أف ىذه الواجباًت كاألحكا
كل ها تدكري على محوًر شيءو كاحدن أال كىوى الر ًحمي اإلنسانٌين إقامةي الر حًم اإلنسانيٍّ على أقوـً 

عز  كجٌل أف ندينى بهان كاألكامري التي كل فنا اهللي عز  صلةن كعلى أرسًخ نظاـن فالعقيدةي التي أمرنا اهللي 
كجل  أف نخضعى لهان كالنواىي التي حذرنا اهللي سبحانوي كتعالى من مغبتهان كلُّ ذلكى خدمة لؤليٍسرىًة 

 اإلنسانٌيةن ككلُّ ذلكى في سبيًل أف تقوـى كشيجة اإلنساني ًة على أكفًع نظاـ. 

الال دًؽ المالدكًؽ عليًو الالبلةي كالسبلـ فيما ركاهي الط برانيُّ في الكبيًر كيفى ال؟ كقد ريكمى عًن 
ـي قاؿهلل "الخلعي كلُّهم عياؿي  كاألكس ن كالبيهقيُّ في شيعىًب اإليماًف مرفوعانن أن وي عليًو الالبلةي كالسبل

ـى  قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )يا  اهللن فأحبُّ الخلًع إلى اهلًل أنفىعيهيم لعياًلو"ن كحسبنا في ىذا أف نمثلى أما
أيها الٌناسي ات قوا رب كمي الذم خلقكم من نفسو كاحدة كخلعى منها زكجها كبث  منهما رجاالن  كثيران 
كنساءان كاتٌقوا اهللى الذم تساءىلوفى بًو كاألرحاـ إف  اهللى كافى عليكم رقيبان(ن قرفى اهللي عز  كجٌل تقول 

أمرى عبادهي بأف يت قوا األرحاـن في الوقًت الذم كل فهم  -عز  من قائل  -مرى الر ًحم بتقول ذاتون فأ
بتقول اهلًل سبحانوي كتعالىن إال أف  إقامةى األسرًة اإلنساني ًة على منهجو سوٌمن كتحقيًع صلًة التآلًف 

 مراحل. بينى  حاًد الن اًس كأفراًد المجتمًع اإلنسانين ال يتحق عي إال من كراًء ثبلثً 

المرحلةي األكلىهلل تهذيبي النفًس اإلنسانية كتزكيةي اإلنساًف من سائًر األكطارن كسائًر األمراًض 
 النفسٌيًة كالقلبٌيًة المختلفةن فهذًه ىي المرحلةي األكلى. 
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 المرحلةي الثانيةهلل ترسيخي قواعًد األسرةن كنظامها اإلنسانيٍّ الد قيعن كىذًه ىي المرحلةي الثانية.

ا المرحلةي الثالثةهلل فتتمث لي في كضًع األنظمًة الد قيقةن التي ترب ي الن اسى بعضهم ببعض بوسيلًة أم  
ـي التي تضمني أف تزكؿى السخائم من القلوبن كأف تزكؿى األحقادي  األلفًة كالمحب ةن تلكى األحكا

 كاألضغافي من النفوس. 

شريعًة اإلسبلمي ة كتأم لناىا ملي انن نجدىا تنقسمي إلى كلذلك .. فنحني إذا نظرنا إلى مجمًل أحكاـً ال
ثبلثًة أقساـهلل أحكاـو تتعل عي بتزكيًة اإلنساًف نفسىون تتعلىعي بتهذيًب الفرد كتربيتون أحكاـو أخرل تتعلىعي 
 باألسرة كتنظيمهان كإقامًة عبلقًة أفرادىا على أساسو دقيع منى الاللًة اإلنساني ًة السليمةن القسمي 

ـه تتعل عي بمجمًل الناس كما ينبغي أف تنهضى عبلقاتي الناًس بعضهم مع بعضن فانظر  الثالثهلل أحكا
يا أخي المسلمن إلى مدل رحمًة اهلًل بعبادهن عندما شرعى لهم دينون كعندما أحب  لهم أف يلتزموا 

عليكم نعمتي بأحكامون كعندما قاؿ لهم عز  من قائلهلل )اليوـى أكملتي لكم دينكم كأتممتي 
كرضيتي لكمي اإلسبلـ دينان(ن ىل من ىدي ةو يحعُّ لئلنساًف أف يفخرى بهان كيرفعى الرأسى بها عاليانن 

 أعظمي من ىذه الهدي ة؟ 

تلكى الهدي ةن التي ال ضمانةى غيرىان كال يمكن لئلنساًف أف يجدى عنها بديبلنن تلكى الهدي ة التي 
نسانيُّ المتالارعي المتعادمن إلى أسرةو إنسانٌيةو متوائمةن كمترابطةو تضمن أف يتحو ؿى المجتمعي اإل

 ًبوشيجة األلفًة كالمحٌبة. 

كعندما ننظر في استعراضو سريعو إلى ىذه األحكاـن نجدي أمران عجيبانن كنجدي أحكامان دقيقةن لم 
قولهم إلى مستول دقٌتهان إذ ترؽى إليها علوـي االجتماًع قىٍ ن كلم يستطع علماءي التربيًة أف يالعدكا بع

جعلى اهللي عز  كجٌل تهذيبى اإلنساًف نفسوي أك ؿ درجةو في ىذا السل من ثم  جعلى من تماسيًك األسرة 
كترابً  أفرادىا الد رجةى الثٌانيةن فلذا قفزى اإلنسافي فوؽى ىاتيًن الد رجتينن فلسوؼى يخرُّ صريعانن كلن 

. يجدى كسيلةن إلى تحقيًع اله  دًؼ الذم قد يطم ي إليون في إقامًة مجتمعو إنسانيًّ سليمو

 كمن عىجىبو أن كى تنظري إلى األسرًة المسلمةن فتجدي المقياسى التاليهلل

كل ما كافى أفرادي ىذه األسرة أكثرى التزامان بديًن اهللن كل ما رأيتى ىذه األسرةى أكثرى تماسكانن كأكثرى 
ما رأيتى أفرادى ىذه األسرة أكثرى بعدان عن ديًن اهلًل عز  كجٌلن كشتاتان عن ترابطانن كأكثرى سعادة. ككل  

 التزاـً أمرهن رأيتى ىذه األسرة أكثرى تميُّعانن كأكثرى شتاتانن كأبعدى عن حمى الس عادًة كظبللها الوارفة. 
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القريبًة إلى ما يسٌمى كدكنكم فانظركا .. فانظركا إلى المجتمعاًت اإلنسانٌيةن البعيدًة عن الٌدينن ك 
بالحضارةن ىل ىنالك معنىن لؤلسرًة في تلكى المجتمعات؟ أسرىا متفسخة متفككةن ال يتعر ؼي ابنه 
على أبن كال يتعر ؼي كلده على أـن كال يعرؼي أخه أخاهن أسره متمٌزقةن لم تغنهمي الحضارةي عندما 

 تعدكا عن ظبلًؿ ديًن اهلًل سبحانوي كتعالى.فقدكا الدينن كلم تغنهمي المدنٌية عندما تشٌتتوان كاب

ـى اهللي أحكاموي لنان كأمرنا باالنضباًط بهان فجعلى سٌيدى األسرة األبوينن كال يمكني  في سبيًل ىذان أقا
أف تجدى كاحدان من أفراًد األسرة يتعالى إلى مستول ىذًه السيادةن نعمن ألم تسمعوا كبلـى اهلًل عز  

 تعبدكا إال إياه كبالوالديًن إحسانان إما يبلغن  عندؾى الكبرى أحدىما أك كبلىما كجل؟ )كقضى ربكى أال
فبل تقل لهما أؼٍّ كال تنهرىما كقل لهما قوالن كريمان(ن كقد شرحى رسوؿي اهلل عليًو الالبلةي كالسبلـ 

سوؿى اهللن أمُّ طرفان من معنى ىذه اايًة العظيمةن عندما أجابى على سؤاًؿ سائل جاءى يقوؿي لوي يا ر 
الناًس أحعُّ بالحابتي؟ انظركا إلى السؤاًؿ الدقيعن أمُّ الناس؟ دخلى في ىذا االستفهاـ الزكجةن 
هلل  كالزكجن كاألكالدن كاإلخوةن كاألبوافن كاألصدقاءن كالعشيرةن أمُّ الناًس أحعُّ بالحابتي؟ قاؿى

هلل أمُّ  هلل ثم  من؟ قاؿى هلل أمُّكن قاؿى هلل ثم  أبوؾ.أمُّكن قاؿى ثم  من؟ قاؿى هلل ثم  من؟ قاؿى  كن قاؿى

كىذا معنى قولناهلل أف  األبوين قد خالهما اهللي عز  كجٌل في دائرًة األسرة بسيادةو ال يرقى إلى 
 مستواىا أحدي أفراًد األسرًة ق .

كقد ركل الطبراني كركل الترمذمُّ كابني ماجو عن أبي الدرداء رضيى اهللي عنو أاف  رجبلن جاءى يقوؿي 
لوهلل إف  أبي ما زاؿى بي حٌتى زك جنين ثم  إنوي اليوـى يأمرني أف أطلعى زكجتين فماذا أفعل؟ قاؿى لوي أبو 

الدرداءهلل أما إني ال  مرؾى بأف تعع  أباؾن كال  مرؾى بأف تطلٍّعى زكجتكن كلكن إف شئتن أخبرتكى بما 
ًب الجٌنة برُّ الوالدين"ن فلف شئتن فادخل قالوي رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسل مهلل " إف  أكس  أبوا

 من ىذا الباًب إلى الجٌنةن كإف شئت فدعو.

كقد كقعى ىذا األمري بما ىوى أكض ن تزك جى ابني عمر من امرأةو كافى يكرىيها عمري رضيى اهللي عنون فقاؿى 
اهللن كابني عمرى  عمري البنًو طٌلقهان كارتفعًت المسألةي إلى رسوًؿ اهللن كقاؿ عمري ذلكى لرسوؿً 

 جالسن فالتفتى رسوؿي اهلًل إلى ابًن عمرى فقاؿى لويهلل نػىعىٍم طلٍّقها.

كىذا ما ينبغي أف ييفهىمى يا عبادى اهللن على أف  للوالديًن أف يتعسفان في أمًر ابنهما بأمرو من ىذا 
 عز  كجٌلن عندما أمرى األكالدى القبيلن الن كلكن انظركا إلى دق ًة الشرًع كدٌقًة أحكاـً الشارعن إف  اهللى 
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ببرٍّ ااباًء إلى ىذًه الد رجةن في الوقًت ذاتًو أمرى ااباءن أف يالطبغوا بديًن اهللن كأف يقيموا عبلقاتهم 
مع أكالدىم على أساسو من موازيًن الشريعةن فلذا كانًت األسرةي متدينةن كإذا كافى الوالدي مالطبغان 

شى منوي ظلمه كال جىورن عندما يعطيًو اهللي عز  كجٌل ىذه الالبلحيةن كعندما بديًن اهللن فلنوي ال يخ
يأمري األكالد بأف يذىبوا في برًٍّىٍم بآبائهم إلى ىذه الدرجةن نعم الوالداف ىما عالبي األسرةن كىما 

لذم إف ماعى العمودي الفقرمُّ فيهان ككلُّ أعضاًء األسرة إنما يدكركفى على محوًر ىذا العموًد الفقرٌم ا
كزاؿن ماعًت األسرةي من كراًء ذلكن نعمن ىنالكى شيءه كاحده يستثنى من ىذا الحكًم الشامًل 
العاـن أال كىيى الحقوؽ الماٌدي ةي العينٌية. فلف  اهللى عز  كجٌلن جعلى حع  الزكجًة مقد مان على حعٍّ 

ن فيما يتعل عي بالحقوًؽ العينيةن سأؿى رجله األبويًن كاألكالًد في ذلكن ال فيما يتعل عي بالبرن كلك
هلل  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسلم فقاؿهلل يا رسوؿى اهللن أرأيتى لو كافى لي درىمه ماذا أصنعي بو؟ قاؿى
هلل فعلى زكجكن قاؿى فلف كاف لي درىمه ثالث؟  ؟ قاؿى أنفقوي على نفسكن قاؿهلل فلف كافى لي درىمه ثافو

هلل فعلى أكالدؾن قاؿى  هلل فعلى أبويك. قاؿى  هلل فلف كافى لي درىمه رابع؟ قاؿى

ىذا شيءه ال عبلقةى لوي بالبرٍّ أبدانن البٌرن ينهضي على حكمو تربومٍّ دقيعن كقاعدةو اجتماعٌيةو ىاٌمةن 
كمن ثم  فلف  األبوين ىما أساسي البٌرن كإذا ذىبى برُّ الوالدينن لم ينفع برُّ زكجةو كال برُّ أكالدو كال 

 من بعًد ذلك.إخوةو 

عبادى اهللهلل عندما أقوؿي لكم ىذا الكبلـن إنما أىدؼي من كراًء ذلكى إلى شيءو كاحدن ىو أف نرفعى 
الرأسى عاليان بديننان ىو أف نستشعر أف  أعظمى عٌزةو ميتٍّعنا بها ىيى عز ةي ىذا التاجن كما الت اجي الذم 

ا الديًن الذم شر فنا اهللي عز  كجل  بو؟ إذا أتي ى لئلنساف يستأىلي أف نرفعى رأسنا بًو عاليانن إال تاجي ىذ
أف يعتز  بهذا اإلسبلـً العظيمن كأف يعلمى أنوي استوعبى جميعى علوـً االجتماعن كجميعى علوـً التربيةن 
كجميعى علوـً التشريعاتن كجميعى األدكيًة التي تعالجي اإلنساف كفردو ككمجتمعن فلف  اإلنساف ال 

تي إلى يمينو كال إلى يسارن ال يقٌلدي شرقان كال غربانن كيف؟ كيفى يترؾي رب وي عز  كجٌل؟ الذم يلتف
شر فوي بأف كصلوي بون عندما عر فوي بذاتون يضي عي ىذا الش رؼن كيلقي ىذا التاجن لكي يبحثى عًن 

البٌرن بر  األبوين كما قاؿى اهللي  القمامًة فوؽى المزابل أم كاهللن يبحثي عًن القمامًة فوؽى المزابلن يدعي 
سبحانوي كتعالىن كيبحثي عن قمامةو في تقليًد الغربيينن يسمع أف  الغربيين جعلوا في السنًة يومان 
اسموي يوـي األـن فنقلدي ذلكى المجتمعى بهذا الشكلن كننسى أف نتشر ؼى كأف نرفعى الرأسى عاليان 

ءن المهينوف عندى أنفسهمن أف  الصطباغنا بديًن اهلًل عز  كجٌلن  ء نعم األذال  كينسى ىؤالًء األذال 
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الغربن ما الذم دفعهم ليجعلوا يومان اسموي يوـي األـ؟ شيءه كاحده دفعهم إلى ذلكهلل تمييعهم 
لؤلسرةن تضييعهم لحقوًؽ ااباءن كلذلك فلنهم يحاكلوف أف يشدُّكا األكالدى كالشبابى إلى  بائهم 

 مر ة.كلو في العاـً 

أم ا ديننا فقد عل منا أال نعيشى إال في ظبلًؿ البٌرن كأال ندخل حياتنا إال من معيًن ىذا البٌرن فارفعوا 
رؤكسكم عاليان بدينكم يا عبادى اهللن كال تبتغوا عن ديًن اهلًل بديبلنن كإياكم أف تبتعدكا عن شرعًة اهلل 

اءن ال سعادةى من بعدًه قىٍ ن أقوؿي قولي ىذا شركل نقيرن فلنكم إف ضيعتم ىذا الشرؼن شقيتم شق
 كأستغفري اهللى العظيمن فاستغفركهي يغفر لكم.     
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 اٌؾوى اٌؼبطُ ٌٍشجبة ِٓ و١ل اٌش١طبْ
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها سيدنا مح
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

في كتاًب اهلًل سبحانوي كتعالى مشهداًف اثنافن أحدىما يدخلي الهلعى في الفؤاد كيتالٌوري معوي اإلنسافي 
من ىذه الٌدنيا في فبلةو قد أحاطت بو فيها شياطيني اإلنًس كالجٌنن فبل مفر  لوي منهم كال أنٌوي يعيشي 

 مخلهى كال مبلذن كال يمكني لوي أف ينجوى من ىذا المكاًف كىذا الٌسجًن الذم أيحي ى بًو فيو.

كأقاـ يجدهي  المشهدي الثٌاني يالٌوري لنا الحالنى الواقي الذم يجدهي اإلنسافي أنٌا ذىب كأنٌا ارتحلى 
تلقاءهي يناديًو بلساًف الحاؿ أٍف أقًبٍل كاطمئن  في داخًل ىذا الحالن فليسى عليكى من شرٍّ بعدى ذلك 

 كلن يطوؼى حولكى من خطر.

يٍػتىًني ألىقٍػعيدىف   ا أىٍغوى أٌما المشهدي األٌكؿ فيمثٌػليوي قوؿي اهلًل سبحانوي كتعالى على لساًف إبليسهلل )قىاؿى فىًبمى
انًًهٍم كىعىن شىمىآئًًلهً  لىهيمٍ  ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٍيمى نػ هيم مٍّن بػىٍيًن أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى ٍم كىالى ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمى * ثيم  اتًيػى

تىًجدي أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى( لو كقفنا عندى ىذا الكبلـ الذم ينقلوي لنا بيافي اهلًل عز  كجٌل عن حقًد إبليس 
بو لتالٌورنا أف  أحدان من البشر ال منجاةى لوي من شرٍّ ىذا المخلوؽ الذم ألزـى نفسوي بلغواًء كما التزـى 

ـى ىذه الاٌلورًة المخيفة من الٌنجاًة كالفبلحن  عباًد اهلًل سبحانوي كتعالىن كربٌما استيأسى اإلنساف أما
عز  كجل  مٌنا أف نخاؼ كأف نقٌدرى األمرى كلكن  اهللى سبحانوي كتعالى لم يتركنا للغًو إبليس كإف أرادى اهللي 

حع  قدرهن كلكن  كرـى اهلًل عز  كجٌل عظيمن كلطفوي عميمن فهو سبحانوي كتعالى لم يتركنا لوعيًد إبليسى 
 ىذا.
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إليكم المشهدى الثٌاني الذم يقوؿي فيًو اهللي سبحانوي كتعالىهلل )قاؿ ىذا صراطه علي  مستقيم إف  عبادم 
ـي اإللهيُّ بٌددى تلكى المخاكؼى ليسى لكى  عليهم سلطاف إال من اتٌبعكى من الغاكين(ن ىذا الكبل

 العظيمةن كىذا الوعدي الٌربٌانيُّ سحعى ذلكى الوعيدى القميءن كعيدى إبليس.

)إف  عبادم ليسى لكى عليهم سلطاف( ذلكى ىو الحالنن حالنه يراهي اإلنسافي تلقاءهي في كلٍّ زمافو 
األبوابن يقوؿي لوي بلساًف الحاًؿ بل ربٌما بلساًف المقاؿهلل إف كنتى تخاؼي ضراكةى  كمكافن مفٌت ي 

الٌشياطين الذين يحدقوفى بك عن يمينو كيسارو كمن فوؽو كتحتن فأقبل إلى ىذا الحالن فلف  أحدان 
لعظيمةي لن يستطيعى أف يمتد  إليكى بأمٍّ سوءن )إف  عبادم ليسى لكى عليهم سلطاف(ن ىذه الكلمةي ا

القدسٌية يجبي أف نقفى عندىا قليبلن يا عبادى اهللن فلف  فيها الٌدكاء لكلٍّ مريضن كإف  فيها العبلج 
 لكلٍّ ذم شكولن كإف  فيها المبلذ لكلٍّ من أيحي ى بو.

قد يقوؿي قائل ما معنى قولًو عز  كجٌلهلل )إف  عبادم ليسى لكى عليهم سلطاف(؟ أليسى البشري كٌلهم 
دى اهلل أليسى المؤمني كالكافري كالفاسعي كالملحد كٌلهم عبادان هلًل عز  كجٌل؟ إذان ينبغي أف يكوفى عبا

المعنىهلل كلُّ من كافى عبدان هلًل حقيقة فلف  الشيطافى ليسى لوي عليًو سلطافن كلكن  األمرى ليسى كذلكن 
كثرى من يهلكوف في شىرىًؾ الشيطاف فما أكثر من يتالٌيدىمي الٌشيطافي من عباًد اهلًل تعالىن كما أ

 كماليدتًو من عباًد اهلًل تعالىن إذان ما معنى قولوهلل )إف  عبادم ليسى لكى عليهم سلطاف(؟

معنى ىذه اايةي العظيمة؟ إف  كل  من تحٌقع بمعنى العبوديًٌة لين إف  كٌل من كضعى عبوديٌتوي لي موضعى 
بهان كتطامن لهان ككسا نفسوي بردائهان ىذا اإلنسافي لن تطولوي  الٌتنفيًذ من حياتون أقر  بها كاعترؼى 

يميني شيطافو كلن يقعى في شىرىًؾ إبليسى أبدان. كيفى يتحٌقعي اإلنسافي بمعنى عبوديٌتًو هلًل عز  كجٌل؟ كلُّ 
بهذه العبوديٌة الٌناًس عبيده هلل  منوا بذلكى أـ جحدكان كلكن  اهللى عز  كجٌل يعد أكلئكى اٌلذينى اعترفوا 

كاصطبغوا بها ككضعوىا موضعى الٌتنفيذ يلجؤكفى إلى اهلًل بتضٌرع كتذٌلل كٌلما نابهم مكركهن أك كٌلما 
رأكا خطران كادى أف يداىمهم أك يطوؼى بهمن يلتجؤكفى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى معترفين بمملوكٌيتهم 

ؤالًء الٌناس  ًمنوف تحتى مظٌلًة العنايًة اإللهيةن ىؤالًء لون موقنين بذٌلهم كمالكٌيًة اهلًل عز  كجٌل لهمن ى
الٌناس مطمئنوف في حالًن األمًن اإللهٌي. ىذا ىو معنى قولًو عز  كجٌلهلل )إف  عبادم ليسى لكى عليهم 
سلطاف إال من اتٌبعكى من الغاكين(. انظر إلى قولوهلل )إال من اتٌبعكى من الغاكين(ن تٌتبعوي أكالن ثم  إف  

 يسٌلطوي عليكى ثانيانن لوال أٌنكى تخطو الخطوةى األكلى محاؿه أف يمٌكنوي اهللي من أف يخطوى خطوةن اهللً 
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كاحدةن إليكن فحاٌلن نفسكى ضد  اتٌباعون كحاٌلن نفسكى ضد  اإلصغاًء إليًو كضد  الميًل إليو كانظر  
 كيفى ينجيكى اهللي سبحانوي كتعالى من أحابيلو.

ف يتأٌملوي بدٌقة  ناءى اليًل كأطراؼى الٌنهارن أكلئكى الٌشباب الذينى ما زالوا يسألوف ىذا الكبلـ يجدري أ
كيشكوفهلل نحني مؤمنوف باهللن موقنوف بشرعو كنحبُّ االستقامةى على صراطون كلكٌنا ضعفاء ال 

طيني اإلنًس نستطيعي الثٌباتن كالبد  أف نجدى أنفسنا بينى الحيًن كااخر كقد انحرفنا كقد تخطٌفتنا شيا
 كالجٌنن ماذا نالنع؟ تلكى ىي الٌشكول التي ينفثي بها كثيره من الٌشباًب في ىذا العالر.

العبلجي أمامكى يا أخين الٌدكاءي موضوعه بينى يديكن الٌدكاءي كٌلو مطومٌّ في ىذه اايًة العظيمةهلل )إف  
ا الوعد عندما قاؿهلل )ىذا صراطه عبادم ليسى لكى عليهم سلطاف(. كقد ألزـى اهللي ذاتو أف ينٌفذى ىذ

 علي  مستقيم إف  عبادم ليسى لكى عليهم سلطاف(.

المهمُّ أف تتفتى إلى ىذا البياف كأف تتأٌملو كأف تتدبٌرهن كأف تستعملى العبلجى الذم كضعوي اهللي عز  
اٌلذين كجل  بينى يديكن أنتى تشكو من ضعفكن كتشكو منى الٌشهواًت كاألىواء كالٌشياطيًن 

يحاكلوفى أف يتخطٌفوؾن فهل كضعتى عبوديٌتكى هلًل موضعى الٌتنفيذ؟ ىل التجأتى إلى ىذا الحالًن 
ذم األبواًب المفٌتحة؟ أغلبي الٌظن أف ال لم تضع عبوديٌتكى هلًل موضعى الٌتنفيذن اإليمافي في تالٌورؾ 

ال تملكي أف تتحٌرؾ كال أف  مجٌردي حركةن مجٌردي نشاطن مجٌردي سعيو ىكذا كىكذان الن أنتى ضعيفه 
تنش  كال أف تفعلى شيئانن كلكن  اهللى مٌلككى شيئان كاحدان ىو أف تعلنى عن إرادتكن رغبتك في أف 

يهديك اهللن في أف يعالمك اهللن في أف ال تنحرؼى كال تعوٌجن فلذا رأل اهللي عز  كجٌل منكى اإلرادةى 
ن  ىذه اإلرادةى أيضان ال تكفي ال بد  أف تكسى ىذه اإلرادةي الاٌلادقةى إلى االٌتجاًه إليو حاٌلنكن كلك

 ثوبى العبوديٌة.

البد  أف تعبٌػرى عن إرادتك بدعاءو كاجفن ببكاءو خاشعن بتذٌللو إلى اهلًل عز  كجٌلن كقد أعلمتى بينى 
بٍّ الٌرياحن يديو أٌنكى ال تملكي حوالن كال قٌوةن ال تملكي من أمًر نفسكى شيئانن أنتى ريشةه في مه

كلكٌنكى تحبُّ أف يعالمكى اهللن تحبُّ أف تكوفى مستقيمانن فليسى أمامكى كىذه ىي الحاؿ سول 
االلتجاًء إليون سول الٌتضٌرًع إلى بابو كالٌتمٌرًغ عندى أعتابون ىل فعلتى ذلك؟ لو أٌنكى فعلت ىذا بينى  

البيداء التي أحي ى بكى فيها  كلٍّ صباحو كمساء لرأيتى ضعفكى قد تبٌدؿى قٌوةن كلرأيتى ىذه
كاحتوشت من حولكى فيها الٌسباعي الٌضارية لرأيتى نفسكى انتقلتى من حيثي ال تشعر إلى إلى حالنو 
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ـه يؤٌديًو اإلنسافي بقولو   منو مطمئنن كلكن  أكثرى الٌشباب ال يعلموفى من اإلسبلـ إال الحركة كأنٌوي نظا
 كبطاقتون كىذا كىمه باطل.

جوي العبوديٌةن ركحوي العبوديٌةن نبضاتي القٌوًة فيًو تتمٌثلي في العبوديٌةن كالعبوديٌة ىي أف اإلسبلـ تا
يالبرى اإلنسافي بينى يدم مواله ال بينى يدم أحدو  خرن أف يالبغى اإلنسافي نفسوي بالبغًة الٌذؿ 

 يجدي مفٌران منهم. كالٌضراعةن يتأٌلم كيظهري شكواهي هللن كيشكو أف  الٌشياطينى تبلحقون كأنٌوي ال

نادًه كلسوؼى يجيبكن ادعوي كلسوؼى يستجيبي لك كيحٌقعي رجاءىؾن كإف  اهللى عز  كجٌل إذا كعد ال 
يمكني أف يخلفى كعدهن إف  اهللى ال يخلفي الميعاد كىو القائلهلل ))إف  عبادم ليسى لكى عليهم 

كن اللهم  حاٌلٌنا بحالًن العبوديًٌة سلطاف((ن اللهم  اجعلنا من عبادؾ الذين عالمتهم من شياطين
 لكى يا رب  العالمينن فاستغفركهي يغفر لكم..  
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 فَبهح اٌؼبطٟ فٟ شٙو هِؼبْ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
م ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الله

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ثبلثةي أك أربعةي أيٌاـو بقينى من أجىًل ىذا الٌشهًر المبارؾن كينقضي من بعدىا شهري رمضافن كيفطري 
يعودي الاٌلائمي الملتزـي بأمًر اهلًل عز  كجٌل سواءن بسواءن الاٌلائمن كيشبعي الجائعن كيرتوم الظمآفن ك 

مثلى ذاؾى الذم أعرضى عن أمًر اهلًل سبحانوي كتعالى خبلؿى ىذا الٌشهرن فلم يلبٍّ لوي أمرانن كلم يحٌقع 
 لوي نداءانن كبل الفريقين يعوداًف من حيثي الواقعي البشرٌم بمستولن كاحدنإال أف  أحدىما فازى باألجرً 
العظيًم عندى اهلًل سبحانوي كتعالىن كأصل ى اهللي بهذا الاٌلياـً سريرتوي كنفسو. كااخري باءى بغضًب اهلًل 

 سبحانوي كتعالى كشديًد عقابو.

 

أال فقولوا يا عبادى اهلل ما ىو الٌرب ي الذم ربحوي العاصي؟ كما ىو الخسراف الذم خسرهي الطٌائع؟ ما 
ؾى الذم قطعى ىذا الٌشهرى المبارؾنمجاىران باإلفطارن معرضان عن أمًر اهلًل ىو الٌرب ي الذم عادى بًو ذا

 سبحانوي كتعالىن ناسيان نفسوي كناسيان حقوؽى موالهي عليون ماذا رب ؟ كما ىي الحاليلةي التي عادى بها؟
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لحةهلل كم من لٌذةي المعاليًة عىرىضه زائلن كىول الٌنفس ظلٌّ يزكؿن كاألمري كما قالت تلكى المرأةي الاٌلا
 معاليةو ذىبت لٌذتها كبقيى حسابها.

 

نعمن ما ىو ىذا الٌرب ي الذم عادى بًو ىذا اإلنساف؟ الذم قطعى الاٌللةى بينوي كبين موالهن فساحى في  
أرجاًء ىذه الٌدنيا كما يسي ي العبدي اابعنكما ىي الخسارة التي عادى بها من أتعبى نفسوي في أيٌاـً ىذا 

حلقون مستشعران أنوي يعبٌػري بهذا عن  الٌشهر؟ فأجاعى نفسون مستشعران أنوي يطٌبعي أمرى موالهن كأظمأى 
الخفيٍّ الذم ال يعلمي  االنالياًع ألمًر موالهي عٌز كجٌلن يعودي بعدى ذلكى بالٌرزًؽ العظيمن كاألجرً 

 حقيقتو.

كم من ماليبةو يبعدىا اهلل عز  كجٌل عن ىذا اإلنساف الذم اصطل ى مع ربًٌو خبلؿى ىذا الٌشهرن ككم 
ىو ال يدرمن ككم من كربو يبعدهي اهللي سبحانوي كتعالى عن قلبًو كفؤادهن ىذا من نعمةو يزجيها إليًو ك 

بالٌنسبًة للعاجلًة الٌدنيان فكيفى باألجًر الذم يٌدخرهي اهللي غدان يوـى القيامة؟ كيفى إذا قاـ عندما ينادم 
ى عٌز كجٌلن منادم اهلل سبحانوي كتعالى باألركاًح أف تعودى إلى أجسادىان ككقفى بينى يدم المول

كسمعى الٌنداءى الذم يٌتجوي إليًو كإلى إخوانًو من أمثالًو قائبلنهلل ))كلوا كاشربوا ىنيئان بما أسلفتم في 
األيٌاـً الخالية((ن ماذا سيذكري أحدنا  نذاؾ؟ من صعوبًة ىذه األياـن ماذا عسى أف يذكر من 

نقضاءى لهان تبقى سعادةه ال تنطوم ىي المشٌقاًت التي تحٌملهان كلُّ ذلكى ينقضي كتبقى لٌذةه ال ا
سعادةي رضى اهلل عن العبدن سعادةي دخوًؿ اإلنساف في ىذه ااية الكريمةهلل))كلوا كاشربوا ىنيئان((ن 

 يقولها ربُّ العالمين لعبادههلل ))ىنيئان بما أسلفتم في األياـً الخالية((. 

 

 كمثًل انقضاًء ىذه الٌدنيا.  إال عبادى اهللهلل ال أتالو ري انقضاءى ىذا الٌشهر المبارؾ

ـه معدكداتهكما  ىذا الٌشهري مثابةي ابتبلءن كمثابةي عمل كٌلفى اهللي عز  كجل  بو عبادهن ثبلثوفى يومانن أيٌا
قاؿى اهللي عٌز كجل  عنهنن كينقضي الشهرن كتحيعي الفرحةي بمن التزـى أكامرى اهلًل عز  كجٌل خبللون 

اًء الٌدنيا تمامانن إننا لنرل عمرى الٌدنيا كنحني انقضاءي ىذا الٌشهًر الاٌلغير ذم األياـً المحدكدة كانقض
نسي ي في أرجائها ااف عمران كبيران متطاكالنن كلكن غدان إذا خرجنا من دائرتهان كإذا تخطٌفنا الموتن 
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كانالاعى ملكي الموًت ألمًر اهلًل عز  كجٌل الذم أخبرنا عنوي في قولوهلل ))قل يتوفٌاكم ٌمٌلكي الموًت 
 بكم ثم  إلى رٌبكم تيرجىعوف((.اٌلذم كيكٍّلى 

 

إذا تخط فىنا مٌلكي الموتن كخرجنا من دائرًة ىذه الٌدنيان كنظرنا إليها بعيًن الذٌكرلن فلسوؼى نجدي 
أنٌها ىي األخرل قاليرةه كًقالىًر شهًر رمضافى بعدى زكالون كلسوفىيالب ي اإلنساف بعدى خركجًو من إطاًر 

 ىذه الٌدنياأحدى رجلينهلل

 

قوي اهللي عز  كجٌل لبلنالياًع ألمًر اهلًل عز  كجٌل جهدى االستطاعةن فهذا إنسافه فرحه جزؿن ىذا رجلو كفٌ 
ـى كلم ينحرؼنكعلى أنوي  إنسافه ينطعي كلُّ ذرٌةو من كيانًو بحمًد اهللن على أنٌوي كيفٍّعن كعلى أنٌوي استقا

بيلةن لو أنوي انحرؼن كحسبها من سارى جهدى استطاعتو على صراًط اهللن كإال فكم كانت عاقبتوي ك 
 فرحةو تخلعي الٌسعادةى في كيانو.

 

كرجلو  خر ينظر بعين المفاجأة إلى الماضي كإلى الحاضرن كيرل نفسوي كقد حاقت عليًو خدعةي 
الٌشيطافن يرل نفسوي كقد خسرى ذاتو قبلى أف يخسرى أكامرى ربٌونخسرى سعادتون فهو الٌشقاء يجتٌرهي 

ـي التي تمٌزؽي كبدهي إلى ما ال نهايةن كإنٌوي ليقوؿي بلساًف الحاًؿ كالمقاؿهلل ))ربٍّ إلى ما ال نهاي ةن كااال
ارجعوًف لعٌلي أعملي صالحان فيما تركت((ن لكن ىذا ىو الٌدعاءي الذم ال يستجابن نعمن ىذا ىو 

 االستثناءي الوحيد من قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))كقاؿى رٌبكم ادعوني أستجب لكم((.

 

إذا انقضت ىذه الٌدنيان كحاؿى حىيلي اإلنسافن ككقفى بينى يدم موالهي عز  كجٌلن كأصب ى بالرهي كما 
قاؿى اهللي حديدانن ييبالري الغائبن كيرل ما كاف يسخري منون عندئذو إذا دعا اهلل فتلكى دعوةه ال 

 تستجابنكإنما من كرائًو شيءه كاحدهلل ىو العذابي األليمي الذم يترٌبهي بو.

 



  

 ~1214 ~ 
 

انقضاءي الٌدنيا كانقضاًء ىذا الٌشهرن كالمخدكع ىو ذاؾى الذم خيدع بالٌطرًؽ الاٌلبيانٌيةن أجل الطُّريًؽ 
الاٌلبيانٌيًة ذاتهان ذلكى الطٌفل الذم يحميًو أىلو عن ألوافو من الطٌعاـً ألنٌوي مريضن كيجٌرعونوي الٌدكاءى 

على المشتهياًت أمامون فهوى ال يملكي قٌوةى  ألنوي عبلجون كلكن  لعابى ىذا الطٌفًل الاٌلغير يسيلي 
ـى الٌدكاء تميٌػزى منوي غيظاننكتمع رى منوي كجهون كابتعدى  إرادةو ليستجيبى بها ألمًر الطٌبيبن كإذا كيضعى أما
فارٌان من ىذا الٌدكاًء كمرارتون تلكى ىي المشاعري الاٌلبيانٌية التي يتحٌرري منها العقبلءن كلكٌن ىناؾى 

كبارانن ال يزاؿي عمري المراىقًة يستعبدىمن ال يزاؿي لعابهم يسيل على معاصي اهلل عز  كجٌلن   صبيانان 
 كال يزالوف يجزعوف من مرارًة الٌدكاء الذم يأخذىم بو طبيبهمننعم.

 

فاحمًد اهلل يا أخي المسلمن على أف كٌفقك لبلستقامًة على أمرهنكاىنأ بأف  عمرى الٌدنيا قاليرن نعمن 
 لحياةى التي نقبلي إليها ىي الحيوافي الحقيقيُّ كما قاؿى اهللي عز  كجٌل.كأف ا

 

لقد انقضى ىذا الشهر أك كادى ينقضين كأنا ألتفتي ااف بعيًن الخياؿن إلى المئات التي تضرب 
ـى ىذا الٌشهًر المبارؾن كالدخائن  بأمثالها من المسلمين الذين نراىم يجوبوف شوارع ىذه البلدة أيا

ـى اإلفطارن كشهري رمضافى غريبه مزدرلن فيما بينهمن ننظر بأعيننا  على أفواىهمن كىم يجتٌركفى طعا
أك أعين الخياؿن ككٌلكم رأل ىذا الذم أقوؿن المطاعمى المليئةى برٌكادىان كاألنديةى المليئةى 

ذا كما قلتي بالمفطرينن رأينا كل  ذلكن فماذا عسى استفادى ىؤالء الٌناس؟ بل رأيتي أكثرى من ى
باألمسن رأينا الٌشرطة الذينى كانوا ييٌكل فوفى باألمًس القريًب بمبلحقًة المفطرين كمعاقبتهمنرأيناىم 
ىم يمارسوفى اإلفطارن كرأينا الٌدخائنى على أفواىهمن كلقد قلتي في نفسي يا عجبانن سبحافى من 

األمًس يبلحقوفى المفطرين كيسوقونهم إلى يػيٌبدٍّؿي كال يتبٌدؿن أينى أكلئكى الٌشرطة الذينى كانوا ب
العقاب الٌرمزمٍّ أك الحقيقٌي؟ لقد انقلبى المراقبوفى إلى لالوصن لقد انقلبى أكلئكى المعاقبوف إلى 
ـى المقٌدسةى التي   ـى ليست الٌشا أكلئكى المجرمينن ككأف  البلدة غيري البلدة التي عهدناىان ككأف  الٌشا

كنٌوهى بقداستهان انقضى ىذا الٌشهري المبارؾن فليقل لي أكلئكى الذينى كانوا  كٌرمها اهللي عز  كجل  
يمٌزقوفى حرمةى ىذا الٌشهرن بأمٍّ خيرو رجعوا؟ كبأمٍّ رب و عادكا؟ نعمن كغدان سيموتوفن كستلتقطهم 

الاٌلبية القبورن ثم  سيعودكفى كاقفينى بينى يدم اهلًل عز  كجٌلن فماذا عسى أف يكوفى جوابي ىؤالًء 
المراىقيننالذينى كافى يسيلي لعابهم في الٌدنيا على المشتهياًت الٌدنيئةن على المعاصي المبتذلة؟ 
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أكلئك الذين كانوا ال يملكوفى من قٌوًة اإلرادة ما يعٌبركفى بو عن حقائع ىويٌاتهمن ما يعٌبركفى بو عن 
عز  كجٌلن كأنا أقوؿي يا عبادى اهلل كما انالياعهم لموالىمن ما يينطقوفى بو أنفسهم بأنهم عبيدن هلًل 

 أقوؿي دائمانن المعاليةي قسمافهلل

 

ىيكلي المعاليًة كسرىانأٌما ىيكلي المعاليًة فأمرىا يسير عندى اهلًل عز  كجٌلن كماذا أعني بهيكًل 
 المعالية؟

 

كارهن ىيكلي المعاليةهلل الٌضعف الذم يسوؽي اإلنسافى إلى االنحراؼن فيقعي في الخطيئًة كىو لها  
ييفًطري كىو يخجلي من نفسون كيقوؿي بينوي كبينى نفسًو لقد أسأتي ككلُّ الٌناًس خيره مٌنين ىذا من 

 ارتكبى ىيكلى المعالية. 

 

أٌما ركحي المعاليةهلل فهي الٌتباىي بهان ىي تبريرىان ىي أف يجاىرى اإلنسافي بهذه المعاليةن يخرجي من 
يفعلى ااخركفى مثلين نعمن ىذه ىي المعاليةي الكبرل التي داره كيقوؿي ىذا أنا ذان ىكذا ينبغي أف 

تستنزؿي غضبى الٌرٌبن ال على ىذا اإلنساًف المتجٌبًر كحدهن بل على المحي  الذم يعيشي فيًو أيضان 
 ىذا اإلنساف.

 

يسلٍّمى أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يختمى حياتنا بأحبٍّ األعماًؿ إليون كأسأؿي اهللى سبحافي كتعالى أف 
رمضافى لنا كأف يتسٌلموي مٌنا متقٌببلنن كأف يكتبنا بفضلًو كمٌنًو ككرمًو من عتقاء ىذا الٌشهًر المبارؾن 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 اٌّئِٓ ال ٠زؤمٜ ثّظبة عبءٖ ِٓ هثٗ

 

لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لهم صل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران ال

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

أكالىماهلل تنفيذي أمًر إف  من شأًف المؤمن أف يحيا عمرهي كٌلوين يراقبي من نفسًو تنفيذى حقيقتين اثنتينن 
 اهلل سبحانوي كتعالى جهدى استطاعتون كالثانيةهلل الرضا بحكًم اهلًل سبحانوي كتعالى كقضائو ملء قلبو.

تلكى ىي الحقيقةي المختالرة التي ينبغي أف يتحٌلى بها المؤمنن بل كتلكى ىي الحقيقةي العظمى التي 
اًتي ًلٌلًو رىبٍّ اٍلعىالىًمينى ال يفهمها من قولًو سبحانوي كتعالىهلل )قيٍل ًإف  صىبلى  ًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
 شريكى لو كبذلك أيمرت كأنا أٌكؿي المسلمين(.

فالمؤمن ينٌفذي أمرى اهلًل عز  كجٌلن كيراقبي كل  أحكامًو فبل يند عن كاحدةو منها كال ينحرؼن ثم  مهما 
أف  ذلكى كٌلوي بتقدير من اهلل سبحانوي كتعالى  استقبلو من أحداثن كمهما رأل من نتائجن يعلمي 

كبتدبيره. كىو يعلمي أف  اهللى عادؿه ال يظلمن رحيمه بعبادًه جميعانن لطيفه بهم على كلٍّ حاؿن كىو 
يتقٌبلي كل  ما ر هين كىو يذكري في ىذا قوؿى ربٌنا سبحانوي كتعالىهلل )كعسى أف تكرىوا شيئان كىو خيره 

 وا شيئان كىو شرٌّ لكم كاهللي يعلم كأنتم ال تعلموف(.لكم كعسى أف تحبٌ 

كإذا أردنا أف نػيبىسٍّ ى شرحى ىذه الحقيقة ببعًض األمثلةن فما أكثرى األمثلة التي نستطيعي أف نجسد  
 بها ىذا المعنىهلل

أك  المؤمن يخرجي في صباًح يومًو الباكًر إلى حقلًو الذم يشتغلي بون أك إلى مخزنًو الذم يتاجري فيون
إلى أمٍّ عملو يستدرُّ بًو الٌرزؽن فيقوـي بكلٍّ ما كٌلفوي اهللُّ عز  كجٌل بو. كبعدى ذلك يستسلم لما يأتي بو 
قضاءي اهلل كقدرهن فلف جاءىًت الٌنتائجي كما يريدهلل حمدى اهللى سبحانوي كتعالىن كعلمى أف  ذلكى إنما جاءى 
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فوجئى بما لم يكن في الحسبافن جاءتو الخسارةي  بفضلًو ال بجهده. أٌما إف فوجئى بما يكرهن إف
بدالن من الٌرب ن استسلمى لحكًم اهلًل عز  كجٌل كقضائون لم يستسلم ظاىرهي فق  بل يستسلمي باطنوي 
أيضانن ألنوي يعلمي كىو مؤمنه باهلًل عز  كجٌلن يعلمي ملئى قلبو أف  اهللى حكيمن ال يضعي األمورى إال في 

رحيمه بو أكثرى من رحمتًو ىو بنفسون كأنٌوي عادؿه ال يظلمن فلئن رأل الٌنتائج كىي  نالابهان كأنٌوي 
بحسب الظٌاىًر خسرافن كما أكثرى ما يأتي الٌرب ي كظاىرهي على غيًر حقيقتون كما أكثرى ما يأتي الخير 

 كظاىرهي لذكم العقوًؿ القاصرة أنٌوي شر كمكركه.

مرضن ىيرعى بو إلى الطٌبيبن متذٌكران قوؿى رسولنا محٌمدو عليًو  الرجلي المؤمن إذا كقع قريبه لوي في
"ن فيطبب -أم إال الموت  -الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ما أنزؿى اهللي داءن إال كأنزؿى لوي شفاءن إال الٌساـ 

 كيستعلمي الٌدكاءى كالعبلجن  ثم  يستسلم لقضاءى اهلًل عز  كجٌل كقدرهن فلف شفيى كعوفين ازدادى حمدان 
ن  رضيى بقضاًء اهلًل عز  كجٌل كقدرهن كأيقنى بملًء قلبًو كعقلون  هلًل كشكرانن كإف جاءهه األجله المحتـو

 أف  األجل ىو الحاكمي الغبٌلبي بأمًر اهلل كليسى المرضي الذم انتابو.

لم يأًت إنما جاءى المرضهلل جندان من جنوًد األجلن كإنما جاءًت ااالـهلل جندان من جنوًد األجلن فلو 
ن ال بد  أف تنتهيى حياتوي في ذلكى الميعاًد المحٌدد.  ىذا الجند لجاءى جنده غيرهن كاألجلي محتـو

كىكذا شأفي المؤمًن أيٌها اإلخوةن منٌفذان ألمًر اهللن كاقفان على صراطًو جهدى استطاعتون كىو يذكري 
مستسلم راضو بحكًم اهلًل سبحانوي كتعالى جهدى دائمان قوؿى اهللهلل ))فاتٌقوا اهللى ما استطعتم((ن ثم  إنٌوي 

 استطاعتًو أيضانن بل كبملء قلبو.

كمن ىناهلل كافى المؤمني في سعادةو دائمةن من ىناهلل كافى المؤمني في رضىن دائمو عن ربٌون كعن الٌدنيا  
بخيرو على كلٍّ كٌلهان كلذلك يقوؿي رسولنا محٌمده عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "عجبان ألمًر المؤمن إن وي 

حاؿن إف أصابتوي سٌراء شكرن فكافى ذلكى خيران لون كإف أصابتوي ضٌراء صبرن فكافى ذلكى خيران لون 
عجبان للمؤمًن إن وي بكلٍّ خيرو على كلٍّ حاؿن إف  نفسي لتتقعقعي بينى جنبيو كىو بخير"ن أم إنٌوي ليجودي 

 بنفسو كىو راضو عن ربًٌو سبحانوي كتعالى.

حقيقة التي أقولها لكم أيها اإلخوةن من الذم يفقىهيها؟ يفقىهيها من ذاقها بعقلو كبوجدانو ىذه ال
 كقلبون كما ذاقها إال المؤمنوف الالادقوف باهلل سبحانوي كتعالى.
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أما من عاشىوا على ىامًش اإليماًف باهلًل سبحانون سمعوا بهذه الحقائع كما عاشوىان سمعوا بها كما  
إيمانهم باهلل عز  كجٌل لم يستحكم في جوارحهم كفي أركاًف قلوبهم كنفوسهمن  تذٌكقوىان ألف  

 فهؤالًء ال يفهموفى ما أقوؿن كال يدركوفى الحقيقةى التي أقولها كأشرحها لكم.

إف  المؤمن الحقيقٌي ال يعلمي للعذاب كللتعزيًة كااالـً معنىن ال يحتاجي المؤمني إلى من يعٌزيًو في 
جاءهن كال في أجلو محتوـو تخٌطفى قريبان لون كال في أمٍّ ماليبةو طافت بون كلماذا  مالابو ماليٍّ 

تعٌزيو؟ إذا تالٌورنا الحقيقة لماذا تعٌزيو؟ لكي تخٌففى مالابو! إنٌوي مؤمنه باهللن كإنٌوي مستسلمه لسلطاًف 
شفوؽو داكل من يحبو  اهلًل عز  كجل  كحكمتون كاهللي عز  كجٌل يداكم عبده كلكٌنوي ال يضيمون كرب  

كيشفعي عليون بدكاء كٌلوي ألمه كأكجاعن أرأيتى إلى المريًض ييهرعي إلى الطٌبيًب ليعالجون فيقٌرري الطٌبيب 
أنٌوي يحتاجي إلى عملٌيةن عملٌيةو جراحٌية تستنزؼي الكثيرى من دمائون كتجعلوي يخضعي االـو شٌتىن إف  

يبن كيمتٌد ىادئان ساكنان تحتى أجهزًة ىذا الطٌبيًب كتحتى المريض يستسلمي لما يحكم بًو الطٌب
حركاتًو كمعالجاتون ربٌما تأكه لكٌنوي يشكوهي بنفًس اللساًف الذم يتأٌكهي بون ألنٌوي يعلم أف  الطٌبيبى 
طبيبن كأف  الٌطب ليسى مقياسوي فيما يتجٌلى لنا من ظاىًر األكجاًع كااالـن كلكن  المقياسى في 

 ئج التي ال نعلمها كمرضى كإنما يعلمها األطٌباءي الذينى يعلموفى ىذه الحقيقة.الٌنتا

إف  اهللى ىو الطٌبيبي لعبادهن كإف  اهللى عز  كجل  ىو الحكيمي بهمن الٌرؤكؼي بهمن فلذا كافى اإلنسافي 
وؿي بلساًف حالًو كمقالًو مسلمان بربٌون إذا كافى مالطبغان بحقائًع العبوديًٌة لموالهي كخالقون كإذا كافى يق

صباحى مساءهلل )إف  صبلتي كنسكي كمحيامى كمماتي هلًل ربٍّ العالمين(ن إذا كاف يكرر تعاليمى رسوًؿ 
اهلًل لناهلل "رضيتي باهلًل ربٌانن كباإلسبلـً دينانن كبمحٌمدو نبٌيان كرسوالن"ن فما أبعدى أف يؤذل ىذا اإلنساف 

أقربى أف يكوفى ىذا اإلنساف محفوفان دائمان بألطاًؼ ربٌون معتنىن بًو بحكًم ربًٌو سبحانوي كتعالىن كما 
في كلٍّ حاؿن كعلى كلٍّ شاكلةن كلكن  ىذا اإلنساف ينبغي أف يعلم أف  مقاييسى اللطًف اإللهي ال 

تخضعي لمقاييسًو الٌضٌيقًة التي يتالٌورىان كما أف  المريضى يعلم أف  مقاييسى الٌطب ال تخضعي 
 يًس  المًو كأكجاعًو الخاٌصًة بو.لمقاي

نعمن ىكذا حاؿ المؤمني باهلًل سبحانوي كتعالىن أنا عندما أكوفي مؤمنان برٌبي ال أقالر بأكامرًه كٌلهان 
كلكٌني بعدى ذلكى أنظرن فبل أجد جرحان جاءني من رٌبي إال على أنٌوي دكاءه كعبلجه لحالي. كىذه ىي 

 رى ما أكض  لنا ربٌنا ىذا المعنى.الحقيقةن كىذا ىو الواقعن كما أكث
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كلكن إذا كافى الٌناسي بعيدينى عن اإليماًف باهللن إذا كانوا بعيدينى عن االستسبلـ لحكًم اهلًل عز  
كجٌلن إذا كانت شهواتهم ىي ألهتهم. إذا كانوا يٌتخذكفى أىواءىم أربابان ك لهةن لهم من دكفو اهللن 

ؤالًء الٌناسى بالمالائب كالرزايان كىذه المالائبي كالٌرزايا عندئذو ليست فلف  اهللى عز  كجٌل قد يبتلي ى
إال رياضة لين كليست إال سياطى تنبيوو كإيقاظن فالخيري كلُّ الخيرهلل أف يستيقظى اٌلذينى ييؤد بوفن 
همن كالببلءي كلُّ الببلءهلل في أف تتهاكل الٌسياطي عليهم ثم  ال يستيقظوفن ثم  يظلوف سيكارل في ظلٌ 

 يتقٌلبوفى في شهواتهم كلهوىم صباحهم كمساءىم.

نعم ما من نعمةو في الٌدنيا كٌلها أيٌها الٌناسن أعظمي لئلنساف من نعمًة اإليماًف باهلًل عز  كجٌلن اإليماف 
ىو الحالني الذم يقي اإلنسافى من الشقاءن اإليماف ىو الٌنعمة التي تقي فؤاد اإلنساًف من الضيًع 

يماف ىو بابي الٌسعادًة العظمىن اإليماف ىو الٌنافذةي التي يستنشعي فيها الٌنسيمى العليلى  كالكيركبن اإل
كلُّ مكركبن فمن ريًزؽى ىذا اإليماف ريزؽى سعادةن ال شقاءى بعدىان أٌما من لم ييرزؽ ىذا اإليماف 

 فعليًو أف يبحثى لنفًسًو عن ىذه الٌنعمة ليجدى الحقيقةى التي أقولها لكم.

 قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمن فاستغفركهي يغفر لكمن فيا فوزى المستغفرين.. أقوؿي 
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 آكاة ٠فزمل٘ب اٌلػبح ٚاٌّلػْٛٚ اٌٝ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدن
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

علمتم مما ذكرناهي مراران كفي مناسباتو شٌتىن أف  الدعوةى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى ىو العمودي الفقرمُّ 
بل إف  الٌدعوةى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى ىو لبُّ الٌدينن كمن أساًسو في المجتمًع اإلسبلمٌين 

كجوىرهن كإذا فرغى المتجمعي من دعاةو إلى اهللن مرشدينى إلى ديًن اهلل عز  كجٌلن كقد  ؿ ىذا 
 المجتمع إلى بناءو تهاكت دعائموي ال بد  أف يتهاكل ىو ااخري من كراًء ذلكن كيفى ال كإف  ربٌنا جل  
جبللوي ليقوؿهلل )كلتكن منكم أٌمةه يدعوفى إلى الخير كيأمركفى بالمعركؼ كينهوفى عن المنكر كأكلئكى 
ىم المفلحوف(ن كيقوؿي عز  كجٌلهلل )كمن أحسني قوالن ممن دعا إلى اهلل كعملى صالحان كقاؿى إنني من 

 المسلمين(.

لمسلمينن فقد تكٌلمنا في ذلكى مرارانن كلستي أريدي أف أتكٌلمى ااف عن أىمٌية الٌدعوًة في حياًة ا
كلكٌني اافى أريدي أف أتكٌلمى عن طرؼو من  داًب الدُّعاًة إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن كعن طرؼو من 

  داًب المسلمين إذ ينالتوفى إلى الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجٌل.

كيتمٌسكى بهان كما أف  على الٌناًس إف  على الٌداعي إلى ربًٍّو سبحانو أف يعلمى ىذه ااداب كيلتزمها 
 جميعان الذين يتلٌقوفى ىذا اإلرشادى كالٌتوجيو أف يعلموا اادابى التي ينبغي أف يالطبغوا بها.

على الٌداعي إلى اهلًل عز  كجٌل أال يجعلى الٌدعوةى إلى دينًو مٌتكئان لغيبةن كال كسيلةن لفتنةن كال مجاالن 
نوي كتعالى في معاصيهمن فما ينبغي للداعي إلى اهلًل عز  كجٌل أف ييعًلنى لفضً  من سترىمي اهللي سبحا

عن أسماء سترىا اهللي سبحانون كما ينبغي أف يجمعى بينى الٌدعوًة إلى ربٌون كىو أمره يأمرنا اهللي عز  
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اهلًل صلى اهللي عليًو  كجل  بون كبينى الغيبًة التي ينهانا اهللي سبحانوي كتعالى عنها. كقد كافى سيٍّدينا رسوؿي 
كسٌلم أك ؿى الديعاًة كسيٍّدىمن فما كافى يرفعي سترىيمن كما كافى يفض ي أمرىمن كما كافى يذكري العالاةى 
بأسمائهمن كإنما كافى من ىديًًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أف يقوؿهلل "ما باؿي أقواـو يفعلوفى كذان ما باؿي 

بى مٌرةن فيما يركيًو مسلمه كأبو داككدى فقاؿهلل "لقد ىممتي أف أناسو يفعلوفى كيتى ككيت". كقد خط
 من حطبن فآتيى أقوامان ييالىٌلوفى في بيوتهم من غيًر عذرن فأيحىرٍّؽى عليهم 

 مرى فتيتي فيأتوني بحزـو
 بيوتهم".

نكًر فما كافى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ كىو يقوـي ليينًكرى منكرانن ما كافى ليرب ى بينى الم
.".. هلل "ما باؿي أقواـو  كأصحابًو بأسماءى صريحةو عبلنيةن كإنما كافى يقوؿي

ثم  إن وي صلى اهللي عليًو كسٌلم ال يباًؿ أف تقعى ىذه الكلمةي أينى كقعتن كال يباًؿ اف تلتالعى ىذه 
 الكلمةي بمن كافى أىبلن بأف تلتالعى بو.

أف يكوفى الٌداعي إلى ربًٍّو سبحانوي كتعالى حكيمان. كأف  من  داًب الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجل  أيضانهلل
يكوفى مندفعان إلى الٌدعوًة كاإلرشاد بسائًع حبٍّ كشفقةو كرحمةن ال بسائًع كيدو كضغينةو كغلظة. فلنذى 

  نبٌينا عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ حذ رى كل  الٌتحذيًر من ىذان كأرانا في ىديًو العملٌي كسلوكًو الٌتطبيقيٌ 
كيفى ينبغي أف يكوفى الٌداعي إلى ربًٍّو شفوقان بالناًس جميعانن بمن فيهم من العالاًة كغيًر العيالاةن 

بل بالمسلمينى كغيًر المسلمين. ألنهم جميعان مرضىن كالداعي إلى اهلًل عز  كجٌل يقفي منهم موقفى 
يبحثى لهم عن العبلًج الطٌبيبن فلف لم يكن الطٌبيبي شفوقان على مرضاهن فكيفى يستطيعي أف 

 كالٌدكاء؟ تلكى ىي خبلصاته بل طرؼه من  داًب الٌداعي إلى اهلًل عز  كجٌل..

كلكن  ىنالكى  دابان أخرل ينبغي أف يٌتسمى بها الٌناس الذينى يستقبلوفى الٌتوجيو كاإلرشادن كيالغوفى 
 إلى النُّالً  كاألمًر بالمعركًؼ كالٌنهًي عن المنكر..

إذا أصغوا بآذانهم إلى ناليحًة  –عالاةن كانوا أـ مستقيمينى على أمًر اهلل كنهجو  -على المسلمين 
ناص ن أك موعظًة ميذٌكرن أف يستقبلوا ىذا النُّال ى بقلوبو صافيةو مؤمنةو خالالةن عًن الغشٍّ كالٌزغلن 

رشدين من كأف ييحطٍّموا حظوظى نفوسهمن كأف يكنسوا الٌطريع مما بينى  ذانهم كأفواًه ىؤالًء الم
عقباًت العالبٌيةن كمن صدكد األىواء الٌشخالٌية المختلفة المتنٌوعةن فلف  المسلم إذا كافى قد 

حجبى نفسوي عن الٌداعي إلى اهلًل سبحانوي تعالى بعالبٌيةون أك بأنانٌيةون أك بهولن من األىواًء المختلفةن 
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أبدانن مهما كافى الٌناص ي مخلالان لربٌون  فلف  ىذا اإلنسافى ال يمكني أف يستفيدى من ناليحًة الٌناص ً 
كمهما كافى قريبان من موالهن كمهما كافى من الاٌلٌديقينى كالٌربٌانٌيين. بل لعٌلوي لو سمعى تذكرةن من رسوًؿ 
اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كىو محالٍّنه نفسوي في سجًن عالبٌيتو كأىوائو كاالنتالاًر لذاتون فلٌف ىذه 

انٌية التي تخرج من فًم رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم قد ال تبلمسي قلبون كقد ال الكلماًت الٌنور 
 يتأثٌػري منها بشيء.

كذلكى ىو الٌسبب الذم من أجًلو لم يكن كثيره من المشركينى ليتأثٌركا بنالائً  المالطفى عليًو 
ه الٌسدكد سدكدان من حجارةو الاٌلبلةي كالٌسبلـن فقد كانوا يضعوف بينهم كبينوي سدكدانن ما كانت ىذ

كال صخورن أىًوف بها من سدكدن فلف الحجارة كالالخور تناىلي كتذىبن كلكن ها كانت صخوران من 
حظوًظ الٌنفسن صخوران من العالبٌيةن إذا كجدى أحدىم أف  كلمةى ىذا الٌناص  تاليبي كيانون كتهزُّ  

ىذا الكبلـى يلسعيون كلما كافى الميزافي الذم  كرامتون لول الرأسى كأعرضن كذىبى ال يلوم ألنٌو كجدى 
كىضىعىوي ىذا اإلنساف بينوي كبينى الٌناص  ميزافى جسمون ميزافى أنانٌيتون ميزافى عالبٌيتون فبل بد  أنٌوي 

سيحسُّ بهذا كٌلون بمقداًر تبٌلدًه عن إحساسو  خرن لم يحٌس أف  ىذه الٌناليحةى تعالجي منوي مرضون 
 ه الٌناليحةى تنسكبي على داءو في قلبًو بالٌشفاءن نعم يا عبادى اهلل.لم يحٌس أف  ىذ

إذا كقفى المرشد لينهى عن الغٌش كليحٌذرى المسلمينى منون ككجدى بعضي الجالسين أف ىذا الكبلـ 
يٌتجوي إليون فما ينبغي أف يغضبى كيرتٌدن كما ينبغي أف تأخذهي الغضبةي الجاىلٌية فيغضبى كيتأثٌرن فلف  

ثلي ىذا الٌتأثٌر يفقدهي جدكل ىذا الكبلـن إذا كقفى المرشد ليتكٌلمى عًن الٌرشاكم كمدل خطورتهان م
كمدل ًعظىًم كقعها كجريرتها في ميزاًف اهلًل سبحانوي كتعالىن ثم  أحس  بعضي الٌسامعين أٌف ىذا الكبلـى 

موي الغضبي كلم ييقعدهن كربٌما أعرضى مفاٌلله على قدرهن كأف ىذا الكبلـى ربٌما كافى مٌتجهان إليون فأقا
عن المكاًف فلم يعيد يغشاهي كيعودي إليون كربٌما أخذى ينظري إلى ىذا الٌناصً  بعدى ذلكى شزرانن فتعٌقدت 

 نفسيوي منون لماذا؟ لماذا كلُّ ىذا؟

 ىل فضحكى الٌناص  فتحٌدثى عنك؟ ىل انطلعى الٌناص ي الذم نالحك بدافعو غيًر دافًع الٌشفقةن
غيًر دافًع أف ييحب  لك ما يحبُّ لنفسون كإذا رأيت أف  مغٌبةى ىذا الذم ييحٌذرؾ موجودةن في  

كيانكن فلماذا ال تحمدي اهلل على أنٌوي قد بعثى إليكى من ينٌبهكن كأرسلى إليكى من يرشدؾن فتشكري 
رسلى إلي  من باٌلرني اهللى كال تشكر الٌناس؟ اشكًر اهللى سبحانوي كتعالى كقًل الحمدي هلل الذم أ

 بخطئي.
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ـى المرشدي أك الخطيبي أك الٌناص  يحٌذري من بدعةو في العقيدةن من بدعةو فيما يتعٌلعي بكبًد  كإذا قا
اإلسبلـً كجوىرهن يتحٌدث عن سوء حاؿ من يتجٌرأي على اهلًل بالفتيان كمن يتجٌرأي بالعبًث بكبلمون 

الغضبةن بدافعو من العالبٌية أك القرابة أك أٌم معنىن من ىذه فما ينبغي ألحدو من الٌسامعين أف تهٌزهي 
 المعاني دكفى أف يضعى في الميزافن ترل ىل ىذا الكبلـ صحي ؟

ترل ىل ىذا الذم يقولوي ىذا الٌناص  كبلـه صاؼو عن الزغل؟ سليمه في ميزاًف القر ًف كاإلسبلـً 
قدميون كأرادى فق  أف يالغيى إلى كبلـً ىذا كىدًم ذلك؟ لو أف  ىذا اإلنسافى كضعى عالبٌيتوي تحتى 

الٌناص  كيضعوي في الميزاًف كلمةن كلمةن لكٌنوي ميزافي الٌرؤيًة الٌدينيةن ميزاف األحكاـ اإلسبلميةن لما 
 غضبن كلما أخذتوي العٌزةي باإلثم.

ما يعاني ىذا الذم أقولوي لكم أيها اإلخوة إنما ىو تجسيده لماليبةو عظمى نعاني منها جميعانن ربٌ 
الٌدعاة من عدـً التزاًمهم لآلداًب التي أمرىم اهللي بهان فعلى الٌداعي أف يكوفى باليران بأمرهن متنٌبهان 
إلى خطرًه كخطئو. كلكن  الٌناسى أيضان يعانوفى من الجزًء العظيًم من ىذا الٌداءن فما أكثرى ما نشعر 

نبعي هللن كلكٌنها تنبعي من حظوظو  سنةو عفنةو من بالعالبٌيةن كما أكثرى ما نشعري بالغضبًة التي ال ت
 حظوًظ الٌنفس.

حٌدثني أحدي الٌشباًب المسلمينى الغيورينى على ديًن اهلًل عز  كجٌلن أنٌوي سمعى إنسانان يخطب كيفتي 
الٌناسى في الٌربا ىكذا دكفى قيدو كال شرطن كيقوؿي لهمهلل ضعوا أموالكم في البنوًؾ أك خذكىا من 

كال حرج كإثمكم على جنبين كأخذى ىذا الٌرجلي يناقشي ىذا اإلنساف ثم  جمعوي ببعًض أىًل  البنوؾً 
العلًم في ىذه البلدةن كناقشوي ىذا الٌرجلي العالم ثم  أكض ى لوي خطرهي كخطأهن كقاؿى لوي الٌرجلهلل اٌتًع 

بةن عد في األسبوًع الثٌاني فحٌذر اهللى يا ىذان اٌتًع اهللى يا أيها الٌشيخ فبينكى كبينى قبرؾ مسافاته قري
الٌناسى مما قلتن كقل لهم لقد أخطأت كالعائدي عن خطئًو ذك فضلو كبيرن كلكن  ىذا الٌرجل 

الخطيب بدالن من أف يعود فيستغفرى اهلل من خطئون عادى ليبرزى لظى نفسون عادى ليدغدغى عالبٌيتوي 
رجلو من أىل العلم فناقشتوي كناقشني كلكٌني  كىواهن عادى ليقوؿهلل لقد ناقشني فبلفه كمضى بي إلى

 أعودي ألقوؿى إف  الحع  ما قلتيون فبل ضيرى أف تضعوا األمواؿى في البنوؾ أك أف تأخذكىا من البنوؾ.

ىذا اإلنساف مسوؽه في ناليحتًو بدافعو من عالبٌيتون كال فرؽى بينوي كبينى الٌسامع الذم يالغي إلى 
عالبٌيتون ال الٌداعي إلى اهلل ينبغي أف يلتفتى إلى شيءو من حظوًظ ناليحًة الٌناص  بسائعو من 

 نفسون كال المالغي إلى ديًن اهلل ينبغي أف يلتفتى إلى شيءو من حظوًظ نفسو.
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كيفى نستطيعي أف نعالجى أنفسنا من ىذا الٌداء ذم الٌشطريًن العظيمين؟ نعالجي انفسنا من ىذا الٌداًء 
يًن اهلًل عز  كجٌل. كليست ثٌمةى حيلةه أمامي ألدٌلكم على الٌطريًع بعبلجو كاحدن ىو اإلخبلص لد

الذم يوصلي اإلنسافى إلى اإلخبلصن اإلخبلصي سرٌّ يهبوي اهللي لمن يشاءي من عبادهن اإلخبلصي نوره 
ن كأسأؿي اهللى أال  يقذفوي اهللي عز  كجل  في قلًب من شاءن فمن حرموي هلًل من ىذا الٌنوًر فهو محرـك

 يحرمني كال يحرمكم من ىذا الٌنوًر القدسيٍّ العظيم.

لكن  الٌسبيلى إلى ذلك كثرةي الٌتٌضريًع إلى اهللن الٌسبيلي إلى ذلك كثرةي اإللتجاًء إلى اهللن إذا رأيت 
أنني أحبُّ نفسي كأدافعي عن ذاتين كأدافعي عن العالبٌيًة التي تعشعشي في كياني فاألعلم أنني 

جد سبيبلن إلى الخبلًص من ىذا الٌداء فؤللتجئ إلى اهلل كألشكي إليًو دائي مريضن كإذا لم أ
 كألتضٌرع إليون فلف  اهللى يجيبي الٌدعاء.

كإذا كافى في الٌناًس أيضان ممن يالغوفى إلى ناليحًة الٌناصحينن كإرشاًد المرشدينن يجدكفى أنفسهم 
تألموف كٌلما رأل أحدىم أنٌوي ربٌما كافى ىو يتألموف كٌلما أصابًت الٌناليحةي بسهمو جانبان منهمن ي

 المعني  بهذا الكبلـن ليعلم ىذا اإلنساف أنٌوي يعاني من مرض.

لماذا تبحثي في ىذا؟ أأنتى تعاني من ىذه المعاليًة أـ ال؟ أقاربكى يعانوفى من ىذه المعاليًة أـ ال؟ 
فع يديكى كقلهلل اللهم  العفوى كالعافية. كال ىي معاليةه حقيقةن أـ ال؟ إذا رأيتى أف  األمرى ىكذا إذان فار 

تضف إلى المعاليًة التي تلٌبستى بها معاليةن شٌران منهان أنتى تعاني من معاليةو ييحٌذريؾى المرشدكفى 
منهان فتأبى إال أف تضيفى إليها معاليةن أخرلن ىي االنتالاري للذاتن االنتالاري للعالبٌيةن تهجري 

 كى أك ذيكٍّرتى فيًو أنت بأمرو ما ينبغي أف يكوفن معاليةه أخطري كأشٌد.المسجد الذم ذيكٍّرى فيًو قريبي 

فلف لم تجد سبيبلن ألف نترٌفع على حظوظنان كأف نتغٌلبى على عالبٌياتنان فلنضرع إلى اهلل كلنشٌبث 
رى بأعتابًو كلنقلهلل اللهم  ال طوؿى لنا كال حوؿ كلكٌنا نريدي أف نكوفى مخلالينى لدينكن نريدي أف نتحرٌ 

من عالبٌياتنا كأىوائنا فحٌررنا اللهم  من ذلكن كلسوؼى تجدكفى أف  اهللى يجيبي الٌدعاءن كيجيبي نداءى 
الٌسامعينن إذا انطلعى الٌنداءي من قلوبو متحٌرقةو صادقةن أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلنا من 

 ىؤالءن فاستغفركهي يغفر لكم.
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 زٗوٍىُ هاع ٚوٍىُ َِئٚي ػٓ هػ١

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

 نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ـي إف  من  أبرًز خالائًه ىذا الٌديًن اإلسبلميٍّ العظيم أنٌوي ديني تضامنو كتكافلن فحيثيما كيجدى اإلسبل
الال حي  في أمٍّ بلدةو أك قريةن أك مجتمعو صغيرو أك كبيرن ال بد  أف تجدى ىناؾى شبكة متواصلةن من 

 المسؤكلٌياًت كمظاىًر الٌتضامًن كالٌتكافًل ساريةن في تلكى المنطقة.

ـي الذم أمرى اهللي عز  كجٌل بو في كياًف الفرًد المؤمنن إال إذا كافى جزءان ال يتجٌزأ كال  يتحٌقعي اإلسبل
 من ىذه الٌشبكًة المتواصلةن التي إذا اىتز  طرؼه منها اىتٌزًت األطراؼي كلُّها.

ـي ال يقرُّ أف يلتفتى اإلنسافي المسلمي إلى نفسو ثم  يحالرى رقابتوي في ذ اتون كيقوؿهلل إنما كٌلفني اإلسبل
اهللي عز  كجل  بنفسي فق ن فلذا ىيديت فليضل  الٌناسي جميعانن كإنما يؤاخذيني اهلل عز  كجل  بجريرًة 

 حقوقي أنا كنظرم إلى ذاتي كحدىا.

ـي الذم أنزلوي اهللي عز  كجٌل علينا بواسطًة رسلًو كأنبيائو يسيري في نقيًض ىذا الخ ٍّ تم امانن ىذا اإلسبل
ـي ديني المسؤكلٌيةن كيفى ال كرسوؿي اإلسبلـً سيدنا محٌمده عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ يقوؿي فيما  فاإلسبل
ص   عنوهلل )كٌلكم راعو ككٌلكم مسؤكؿه عن رعٌيتو( ن ثم  مضى يتحٌدثي عن طبقاًت الٌناًس كفئاتهمن 

ٌل بعنقون فاإلنساف يتحٌملي مسؤكلي اتو منٌظمةن كيوزٌعي على كلٍّ منهم مسؤكلٌيتوي التي أناطها اهللي عز  كج
تنظيمان عجيبان من ًقبىًل اهلًل عز  كجٌلن ىو أكالن مسؤكؿه عن نفسو كذاتون ثم  ىو في الٌدرجًة الثٌانية 

مسؤكؿه عن أسرتو ككلٍّ من جعلى اهللي عز  كجل  رعايتهيم إليون كىو ثالثان مسؤكؿه عن أصدقائًو كأقارًبًو 
رحمًو األباعدن كىو رابعان بالقدًر الذم تطولوي طاقتيون كبالقدًر الذم ينالوي جاىون مسؤكؿه عن كذكم 
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أىًل حٌيو أك أىًل بلدتون ثم  ىو إف كافى حاكمان أك عالمانن مسؤكؿه عن المجتمًع الذم يعيشي فيو 
ادًه عندما يعلنوفى أنهم أيضانن كىكذا تنتشري شبكةي المسؤكلٌية التي أقامها اهللي عز  كجٌل بينى عب

مسلموفى هلًل عز  كجلن ال يوجدي في المجتمًع اإلسبلمٌي شخهه يٌدعي أنٌوي مسلمه بالدؽن ثم  يخرجي 
 من سلطاًف ىذه المسؤكلٌية ليعكفى على الٌنظر في ذاتو كيجترُّ الٌرقابةى على كيانًو فق .

توي الٌنبٌوةن أك ؿي ما كٌلفوي اهللي عز  كجل  بوهلل ىو انظركا إلى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ عندما جاءى 
أف يؤمنى بذاتون كأف يعلمى أنٌوي نبيٌّ مرسلن كأف  ىذا الذم يأتيًو إنما ىو رسوؿه من عنًد اهللن أنو 

 جبريل مىلىكه من مبلئكًة اهلًل عز  كجٌل.

مسؤكلٌيةى في حعٍّ نفسون كٌلفوي اهللي عز  حٌتى إذا  منى سٌيدينا محٌمده بذاتو نبٌيان مرسبلنن كأٌدل ىذه ال
كجٌل أف ينقلى ىذه المهٌمة إلى ذكيون إلى أسرتًو كأقاربون فذىبى للٌتو كجمعى أقاربوي كنظرى إليهم 
كاحدان كاحدانن يقوؿي لكلٍّ فردو فردو منهمهلل )يا بني عبد المطلب اشتركا أنفسكم من اهللن فلني ال 

ا بني ىاشم اشتركا انفسكم من اهلل فلني ال أملكي لكم من اهلًل شيئانن يا أملكي لكم من اهلًل شيئانن ي
فاطمةى بنتى محٌمد اشترم نفسًك من اهلل فلني ال أملكي لًك من اهلًل شيئان إال رحمان كسأبلها بببللها( 

 إال صلةى رحمو أعطيها حٌقها ما استطعت.

ـى رسوؿي اهلًل كىو رسوؿن بمسؤكلٌيتًو تجاهى  أسرتون تجاهى أىليًو كأكالدًه كعشيرتو. ثم  نهض  كىكذا قا
إلى الواجًب الثٌالثن إلى المسؤكلٌيًة األكسعهلل فراحى يدعو الٌناسى جميعان إلى اهلًل عز  كجٌلن كاسمعوا 

 في ىذا بيافى اهللن الذم نقرؤهي صباحى مساءهلل

ا ال ًذينى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نى  اده )يىا أىيػُّهى ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي عىلىيػٍ اران كىقيوديىى
ما يتأٌملي اإلنسافي ىذا  الى يػىٍعاليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى( خطابه تنخلعي لوي القلوب عندى

ا ال ًذينى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم( األمرى الٌربٌانٌي المنٌزؿ علينا من عند خالقنا كبارئنان )يى  ا أىيػُّهى
زكجاتكمن أكالدىكمن بناًتكمن )قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىاران( ناران كأم  نار.. يالفيها اهللي عز  كجل  في 

ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي(ن تٌتقدي بالحجارة.. ترل أ مُّ نارو ىذه!؟ التي تٌتقدي ىذه المناسبًة فيقوؿهلل )كىقيوديىى
اده الى يػىٍعاليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى  ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى  بدالن من الحطًب بالحجارًة الاٌلٌماء؟ )عىلىيػٍ
مىا يػيٍؤمىريكفى(ن لماذا ىذا الٌتخويف؟ ىل ىو إال تحذيره ممن ينسى مسؤكلٌيتوي تجاهى أىلون تجاهى أكالدًه 

رٌيٌتون ثم  يزعمي أنٌوي قد أٌدل حع  اهلًل بحعٍّ نفسون يحجُّ كل  عاـن كيالوـي رمضافن كيقراي كل  يوـو كذ
ًتًو عٌدان. كأسرتيك؟ أكالديؾ؟ بناتيك؟ أتظنُّ أف   جزأيًن من القر فن كيذكري اهللى صباحى مساء يعدُّىا بسيبحى
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ىذه السُّبحًة التي تطقطعي بحٌباتها؟ ألم تقرؤكا قوؿى اهللى عز  كجل  سينجيكى من مسؤكلٌيتهم بشفاعًة 
 اهلًل عز  كجٌلهلل

(ن ىل  نىاهي ًفي ًإمىاـو ميًبينو ٍوتىى كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كى ثىارىىيٍم كىكيل  شىٍيءو أٍحالىيػٍ كقفتم )ًإن ا نىٍحني نيٍحًيي اٍلمى
حالي ما فعلوه كنحالي ما فعلوي  ثارىمن يومان ما عندى ىذه الكلمة؟هلل )كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا(ن ن

)كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كى ثىارىىيٍم( ما معنى ك ثارىم؟ إذا ماتى ابني  دـن فلف  اهللى عز  كجل  يكوفي قد 
ـى بو إف خيران فخير كإف شٌران فشٌرن كلكن  الحسابى لم ينقطع..  أحالى عليًو عملوي الذم قد قا

 لوي ما ينبثع من  ثاره من بعدهن كأثرهي أكالديهن بناتيون ذرٌيٌػتيو. ييسجٍّلي اهللي عليًو أك

كم من إنسافو مدفوفو تحتى الٌثرل قًد انقطعى حظُّوي من العمًل الالىال  أك العمًل الٌسٌيءن كلكن  
صفحاتًو ييسىج لي عليها سواده أك بياضن يأتيًو الحسابي الجارم من فوًؽ األرضن من ااثاًر التي 

ا من بعدهن من ذرٌيٌتًو كأكالدًه كأطفالون فلينظير أحدينا عندما يودٌعي الٌدنيا كيفى ترؾى ىذه الٌذريٌةى تركه
كىؤالًء األكالدى أًك البنات؟ إف كافى قد ربٌاىم تربيةن صالحةن كنٌشأىم على عيًن اهلًل عز  كجل  ككما 

كم كربٌيتكم كما طلبى مٌني البارم عز  يريدي المولىن ثم  قاؿ لهم لقد أعتقتي رقبتي من مسؤكلٌيت
كجٌلن فدكنكم كسيركا في فجاًج الحياةن ثم  رحلى منى الٌدنيا كاستقر  في قبرهن فلف  اهللى عز  كجل  
يرسلي إليًو المثوبةى تلوى المثوبةن يرسلي إليًو األعماؿى الاٌلالحةى تلوى الاٌلالحة كىو ميٍّتن ألف  أعماؿى 

 تيكتبي حسناتها ألبويًو قبلى أف تيكتىبى لو. أكالدًه البررة

كأٌما إذا كافى ىذا اإلنسافي قد غفلى عن أكالدًه كبناتون ترؾى أكالدهي يسرحوفى كيمرحوف في ظلماًت 
ىذه الحياًة الٌداكنةن كترؾى بناتو لقمان لفريسًة شياطيًن اإلنس أًك الجنن تركهم ينسوفى اهللى عز  كجٌلن 

لهياًت كالمنسياتن يتقٌلبوف فيما تعرفوفى كتركفى من مظاىًر العيرمن كمظاىًر الٌزينة يتقٌلبوفى في الم
التي نهى اهللي عز  كجل  عنهان حاؿى دكنوي كدكفى القياـً بمسؤكلٌيتًو ما يزعيموي من عطفو على أكالدًه 

تون كأمُّ عطفو ىذا كبناتون كأمُّ عطفو ىذا الذم سيلجُّ بهم كبهن  في عذاًب اهلًل عز  كجل  كمق
 الذم سيجعليكى يا أيٌها الوالد فريسةن لعذابو ال نهايةى لون ىذا معنى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل

ٍوتىى كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كى ثىارىىيٍم(ن ىذا اإلنساف صحي ه أنٌوي قد حج  كصاـ كصٌلى  )ًإن ا نىٍحني نيٍحًيي اٍلمى
تقرٌّ في قبره أف  ظلماتو من ااثاـً تتمٌطري عليون من أينى يأتي ىذا؟ كذكرى اهللن كلكٌنوي يجدي كىو مس

لقد انقطعت أعمالو كماتن نعم إنها تأتيو من لدف أكالده كبناتو الذين انحرفوا سلوكان كاعتقادانن 
 كالبلئي انحرفنى سلوكان أك مظهران أك اعتقادان.
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مسؤكلٌيةن ديني تضامنو كتكافلن إف  اهللى عٌز كجٌل  ينبغي للمؤمًن أف يعلمى ىذان ديننا اإلسبلميُّ ديني 
 يؤاخذي الفرد عن نفسون كعن أسرتون كعن أصدقائون كعن كلٍّ من يلوذيكف بو.

كلو أف  المسلمين قاموا بعيشًر المسؤكلٌيًة ىذه التي ألقاىا اهللي على كاىلهمن لاللى ى المجتمعي 
كالستراحى الحاكم عندما يريدي أف ييالل ى فبل يستطيعن  اإلسبلمي في أمٍّ زمافو كافى كفي أمٍّ مكافن

كلعجزى الحاكم عندما يريد أف يعوج  األمري فبل يستطيعن ال الذم يريد أف يفسد يستطيعي أف يفسدن 
 كال الذم يريدي أف يالل  ييعجزهي شيءه عن أف يالل .

أعناقهمن ال ينهضوفى بأمٍّ كلكن  المسلمينى اليوـى ساىوفى سادركف عن ىذا الواجًب الملقى على 
مسؤكلٌيةو كٌلفهم اهللي سبحانوي كتعالى بهان كيظنُّ الواحدي مٌنا أنٌوي إذا جلسى في غرفتو  منان مطمئنان إلى 
أنٌوي يؤٌدم أكرادهين كيقرأي قر نون كيحجُّ كل  عاـن كيفعلي األعماؿى الخاٌصةى بون فلف  اهللى ال يسألوي عن 

قاؿى لك ىذا؟ ألم تسمًع الحديثى الاٌلحي  عن يوـً القيامة.. عندما يكوفي أكالدًه كبناتون من 
ـى بهان كإذا بأكالدًه كبناتو  الٌرجلي كاقفان في عرصات يوـً القيامةن كىو يذكري أعمالوي المبركرةى التي قٌد

نا خذ حٌقنا من ىذان كذرٌيٌتو يأخذكفى بحججون يشٌدكنوي شٌدان كينتركنوي نتران إلى اهللن يقولوفى لويهلل يا ربٌ 
لم ينالحنا عندما أمرتىوي أف ينال ن كلم يأمرنا عندما أمرتىوي أف يأمرن كلم يربٌنا عندما أمرتٌوي أف يرٌبين 
هلل يا رٌبن لقد كنتي  مرىم فبل يأتمركفن  كال تجدم دعول ىذا األًب في ذلكى الموقفن أف يقوؿى

من عمرىا أف تتستٌػرى فما كانت تتسٌتر. ىذا   كقد كنتي أطلبي من ابنتي التي بلغت الٌسادسةى عشرى 
كبلـه لغوه كباطل إنسافه مثليكى ال يقبلون فضبلن عن أف يقبلوي ربُّك الذم أسلمكى ىذا الطٌفل كىو 
 معجوفه بفطرًة اإلسبلـن ككٌلفكى اهللي أف تىرقيبوي كأف ترعاه منذي أف تزٌكجتى أٌمو ال منذي أف كيًلدى ىو.

تبدأ برنامجى تربيةو ألكالدؾ منذي أف تٌفكر في الٌزكاج ثم  منذي أف يولدى ىذا الولد ثم  إلى كٌلفكى اهللي بأف 
أف يشتد  عودهي شيئان فشيئانن في كلٍّ ىذه المراحل لو أٌنكى أٌديت الرٌكن األساسٌي من المسؤكلٌيًة 

كلرأيتى بناتك ينهضنى إلى الٌستًر  الٌتربويًٌة التي كٌلفكى اهللي عز  كجٌل بها لرأيتى أكالدؾى خيران منكن
كالاٌليانًة كالٌتدٌيًن أكثرى مما تنهضي أنتن ألف  كل  مولودو يولىدي على الفطرة. كلكٌنكى أعرضتن ثم  
أعرضتن ثم  أعرضتن حٌتى إذا اشتد  ىذا الطٌفل كحٌتى إذا نمى عوديهن كاستيبسى غالني كيانون 

ترٌبين كلكن  الٌشياطينى سبقوؾن سبقوؾى فربٌوه على أعينهمن عندئذو أخذتى تتذٌكر أف  عليكى أف 
ـى منحرفان؟ كيفى تقٌوشمي ما استاللبى منحرفان؟  ككضعوه في قالبو منحرؼن فكيفى تقٌوـي ما استقا
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لقد فاتى األكافن كالاليف ضيعت اللبن كما يقوؿي المثلي العربٌين كلن تنجو من مسؤكلٌيةو خطيرةو 
ـى   قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيماهلًل عز  كجٌل غدانن كإف  غدان لناظرًه قريبن أقوؿي  يوـى القيامًة أما
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 ضبءب رزلاػٝ ػ١ٍىُ األُِ ٚأٔزُ غػٕلِ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحان

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على 

د صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كٌلما اشتٌدًت الخطوبي على المسلمين ككٌلما تكاثرًت المالائبي من حولهم مقبلةن إليهم من كلٍّ 
اهللي عليًو كسٌلم الذم ركاهي أبو داككدى كأحمدي بني حدبو كصوبن تذٌكرتي حديثى رسوًؿ اهلل صٌلى 

حنبل عن ثوباف رضي اهللي عنو. قاؿ رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "يوشكي أف تداعى عليكم 
األممي كما تداعى األكلةي إلى قالعتها"ن قالواهلل أمن قٌلةو نحني يا رسوؿى اهلًل يومئذ؟ قاؿهلل "بل أنتم  

كغثاًء الٌسيلن كسينزعن  اهللي الٌرىبة في قلوًب أعدائكم منكم كسيقذفن  في كثير كلكٌنكم غثاءه  
 قلوبكم الوىن"ن قالواهلل ما الوىني يا رسوؿى اهلل؟ قاؿهلل "حبُّ الحياًة ككراىيةي الموت".

نعم كٌلما رأيتي الخطوبى تتكاثر مقبلةن على المسلمين من كلٍّ حدبو كصوبن ذٌكرتني ىذه 
الطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ كىو ينظري من خبلًؿ مشكاًة الٌنبٌوة إلى ما يقعي في المآسي بكبلـً الم

ىذه العالور كما بعدىان كطالما كقفت من ىذا الحديًث عندى ىذه الكلمةهلل "بل أنتم كثير كلكٌنكم 
ـى قوًؿ المالطفى عليًو الاٌلبلةي ك  الٌسبلـهلل غثاءه كغثاًء الٌسيل". كطالما رأيتي العقلى يقفي خاشعان أما

 "كلكٌنكم غثاءه كغثاًء الٌسيل".

ترل لماذا تتحٌوؿي الكثرةي غثاءن؟ لماذا تالب ي المبليينن مئاتي المبليين غثاءن ال قيمةى لو؟ لماذا 
يتحٌوؿي البناءي الٌشامخي العالي إلى ىباءو ال قيمةى لو؟ لماذا تتحٌوؿي الٌشوارعي العريضة كاألبنيةي الفخمة 

لغنى الوفيرن لماذا يتحٌوؿي ذلكى كٌلوي إلى ما يسٌميًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم كالماؿي الكثير كا
غثاءن؟ نعمن ينبغي لكلٍّ مسلمو أف يقفى عندى ىذه الكلمًة الٌنبويٌة فيجعلى منها غذاءن لعقلو كغذاءن 

إلنسافي بدكًف عقيدة؟ لفكرهن كيأخذى منها العبرة تلوى العبرة لكي يعلم لماذا ال يمكني أف يعيشى ا
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كلماذا ال يالل ي المجتمعى ماؿه كال غنىن إف لم يتٌوج ىذا المجتمعي بعقيدةو صحيحة؟ أنتى تمرُّ 
بمدرسةو شامخةو عظيمًة البنيافن مشٌيدًة األركافن كتنظري إلى داخًل ىذه المدرسة فتجدىا قد ميلئت 

ٌكًؿ نظرةو كلدل الٌنظرًة الٌسطحٌيًة العجلى أف  بأحدًث األجهزة كأحدًث الوسائًل الٌتعليمٌيةن فتظنُّ أل
ىذا المعهدى البد  أف يخٌرجى أفذاذان من العلماءن ألنٌوي بناءه شامخ كألف  أجهزتوي أحدثي ما تكوفي 
األجهزةن كلكٌنكى إذا تأٌملت كفٌكرت رأيتى أف  العبرةى ليست بهذا كٌلون العبرةي باألدمغًة التي في 

هد. العبرةي باألدمغًة التي تقودي الاٌلغارى كتعٌلمهمن ما ىو الٌتالٌور الجازـي في أدمغًة داخًل ىذا المع
ىؤالًء المعٌلمين كالٌتبلمذة عن الكوًف كاإلنساًف كالحياة؟ ما ىي عقيدتهم التي تدفعهم إلى العمل 

 كتدفعهم إلى الٌنشاطن كتستعلي بهم فوؽى الكسل؟

على أحدًث الٌطراًز للٌتون كتنظري إلى داخلًو فتجدهي مليئان ىو ااخر  كتمرُّ بمستشفىن عظيمو جٌدان بينيى 
بأحدًث األجهزًة الطٌبٌػٌية التي ال يمكني أف ترل أحدثى منها في أمٍّ صقعو من أصقاًع العالمن فتخاؿي 

حديث لدل الٌنظرًة العجلى أف  المرضى البد  أف يجدكا الٌشفاء العاجلى في ىذا المشفى ألف  بناءىهي 
كألف  أجهزتوي أحدثن كلكٌنكى عندما تتأٌمل كتدٌقعي الٌنظرن تعلم أف  األجهزةى كإف كافى اإلنسافي بحاجةو 
إليهان كلكن  العبرةى بالقائمينى على ىذه األجهزةن العبرةي باألطٌباء الذينى يديركنها كالعقيدًة الجاثمًة 

ي ىذا المستشفى في منتالًف ليلةو مظلمة تيراىم بينى جوانحهمن ترل ىل ىؤالء األطباء المناكبوف ف
منالرفوف بدافعو من عقيدتهم الجاثمًة بينى جوانحهم إلى خدمًة المرضى كالقلًع على أحوالهم 
كالٌنظًر في شؤكنهمن أـ إف  قلوبهم فارغة من ىذه العقيدة كأعينهم زائغةه مكافى ذلكى بالٌشهواًت 

وى مع زميلةو لون ماذا يفيدي المشفى القائم على أحدًث األجهزة كاألىواءن كلٌّ ينتظري فرصةن أف يخل
كعلى أحدًث طراًز البناء إف لم تكن الٌرؤكسي التي تديرهي مالقولةن بالعقيدة التي شٌرفنا اهللي عز  كجٌل 

 بها؟

كتنظر إلى الٌدبٌابًة العظيمةن ىذا الحديد الثٌقيل المتراكب الذم يتهادل على األرض فيحٌطمي 
خر كيقذؼي بالٌشواظن فيعجبكى مرأل ىذا الٌشيء كتظنُّ أف  مثلى ىذا الجهاًز كمثلى ىذه القٌوًة الالٌ 

الماٌديًٌة إذا كجدت فقد ضيمنى الن الرن كلكٌنكى لدل الٌتأٌمل تتفٌكر كتعلم أف  العبرةى ليست كامنةن في 
بمن في داخًل ىذا الحديدن إنما ىذا الحديد مهما اشتد  ثقليو كمهما قذؼى بالٌشواظن إنما العبرةي 

العبرةي بالٌرأس الذم يديري ىذا الحديد بالعقيدًة الجاثمًة بين جوانحون ىذا معنى كبلـً حبيبنا 
 المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "بل أنتم كثير كلكٌنكم غثاءه كغثاًء الٌسيل".
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العقيدةن إف لم تتحٌقع في أعماقها الكثرةي الماٌديٌة تذىبي بددان إف لم تقم في داخلها خمائر 
 أٌكلياتي الٌتالٌوًر الحقيقٌي لمعنى الكوف كلمعنى اإلنساف كلمعنى الحياة.

كيالؤلسًف يا عبادى اهلل. المسلموف ىم إلى اليـو أٌكؿي الفقراء بلدراًؾ معنى كبلـً المالطفى عليًو 
اؿن كال تزاؿي الخطوبي تقرعي أبوابهم الاٌلبلةي كالٌسبلـن فبل يزاؿي العدكُّ ينهشهم من عن يمينو كشم

 -كىم مسلموف  -صباحى مساء تنٌبههم إلى معنى كبلـً رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم كلكٌنهم 
عن معنى كبلـً المالطفى غافلوفن كيالؤلسف من الذم أدرؾى كبلـى المالطفى ىذا؟ المستعمري 

كغيرىا من ببلًد اإلسبلـن ىؤالء ىم الذين عرفوا  األجنبٌي الذم ح   رحالوي يومان ما في ىذه البلدةً 
 معنى كبلـً المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "كلكٌنكم غثاءه كغثاًء الٌسيل".

لقد ح   ىذا األجنبيُّ المستعمر في ببلًد العرًب كالمسلمينن كنظرى فوجدى في ىذه الببلًد يهودان 
تهمن كترؾى الٌنالارل على نالرانٌيتهمن كأقبلى إلى كنالارل كمسلمينن فترؾى اليهودى على يهوديٌ 

المسلمين يسرؽي اإلسبلـى من قلوبهم كعقولهمن ألنٌوي علمى معنى كبلـً المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
كالٌسبلـن فهو يريد أف يحيلى كثرةى المسلمينى إلى غثاءن لقد سرؽى األجنبيُّ المستعمري ذات يـو 

مسلمينى كعقولهمن كىو يعلم أنٌوي بذلكى سرؽى الوقودى من خٌزاًف إسبلـى المسلمينى من أفئدًة ال
الٌسٌيارةن فماذا عسى أف تفعلى الٌسٌيارةي الجاثمةي بمظهرىا الجميًل بعدى ذلك؟ منذا الذم يستطيع أف 
ـي العا لًم يحرٌكها؟ ككيفى يمكني أف تؤٌدمى غايتها؟ لئن كافى العالمي اإلسبلميُّ مثلى ىذه الٌسٌيارةن فلسبل

 اإلسبلميٍّ إنما ىو كقودي ىذه الٌسٌيارة.

تبٌخرى الوقودن زاؿى معنى اإلسبلـ الذم كافى جاثمان كالٌطود في يوـو من األيٌاـ بين جوان  المسلمين 
كفي عقوًؿ المسلمين فكانًت القٌلةي تستحيلي بذلكى إلى كثرةن ككافى الفقري يتحٌوؿي بذلكى إلى غنىن 

قدرًة قادرو إلى قٌوةن ذلكى ألف  اإلسبلـى منبعي الغنىن كمنبعي القٌوةن كمنبعي ككافى الٌضعف يستحيلي ب
الكثرًة الواحدًة المتآلفة. تبٌخرى ذلكى اإلسبلـ كبقيى من كرائًو من أجًل الخداًع فق  كمن أجًل ملء 

ـي الٌشكلٌين افتقدنا حقيقةى اإلسبلـ ال ذم كافى يقودي الثٌغراًت فق ن بقيى المظهري اإلسبلمٌين اإلسبل
كما يقوؿي حبيبنا المالطفى عليًو   -األٌمةن كالذم كاف يرفعي شأنها إلى الٌشأًك العالين فاستحلنا 

 الالبلةي كالٌسبلـ إلى غثاءو كغثاًء الٌسيل.

أما  فى لنا يا عبادى اهلًل أف نعلم؟ أما  ف أف ندرؾ أف  األجنبي  الكافر عندما سرؽى إسبلـى المسلمينى 
؟ أما  فى لنا أف نعلم باألمس  إنما كافى يهٌيءي أرضى المسلمين لهذا االمتبلًؾ كىذا االغتالاًب اليـو
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أف  اإلسبلـ الذم سيرؽ بأيدم ذلكى األجنبيٍّ الغاصًب الحاقد على المسلمين أشخاصان كأرضان 
ذلكى األجنبٌي الذم كذخرانن إنما كافى يمٌهدي بذلك لتفتيًت كياًف ىذه األٌمة؟ أما  فى لنا أف نعلم أف  

سرؽى إسبلـى المسلمينى كىم نياـ ال يحٌسوفى كال يتنٌبهوفن إنما كافى يتهيٌػؤي لذلك من أجًل أف ينزؿى 
المكيدةى تلوى المكيدة بببلًد المسلمين كأراضيهم دكفى أف يستطيعوا حراكانن كدكفى أف يستطيعوا 

ما الذم فقدنا حٌتى  ؿى بنا األمري إلى ىذا دفاعانن كدكفى أف يملكوا إال االحتجاجى كالكبلـ؟ ترل 
الٌذؿ؟ ىل فقدنا شيئان غيرى اإلسبلـ؟ أال تعلموفى أننا ال نزاؿي أغنى األمم؟ من الذم يجهلي من 

الحمقى أف  أٌمةى المسلمين كالعرب كما يقولوف ىي أغنى أمم األرًض قاطبة؟ كىا ىي ذم أرضيها 
ا من خير تعلني ذلك. أما تعلموف أف  أرضى المسلمين أكسعي بما في باطنها من ذخرو كما على ظاىرى

أراضي اهلًل قاطبة؟ كأحراىا بأف تؤلف أقوامان كتجمعهم من شتاتن كلُّ من درسى حقائعى الجغرافيا 
 كالٌتاريًخ يعلمي ذلك.

غثاءن  كلكن مع ىذا كلُّ ىذا لم يعد يغنين لماذا؟ ألف  األمر  ؿى بعدى ذلكى كما قاؿى المالطفى إلى
إلى غثاءو كغثاًء الٌسيلن كجل  ربٌنا القائلهلل )كاعتالموا بحبًل اهلل جميعان كال تفٌرقوا(ن كاهلًل الذم ال إلو 
إال ىوهلل لو أف  ىنالكى حببلن غيرى حبًل اهلًل كافى حريٌان بأف يجمعى كلمةى المسلمينن ألمرى اإللوي الٌرحيمي 

اإللوى الٌرؤكؼى الٌرحيم يعلم أف ال يوجدي حبله يجمعي شتاتى عباده أف يتمٌسكوا بذلكى الحبلن كلكن  
ىذه األٌمة إال حبله كاحد ىو حبلي اهلل ))كاعتالموا بحبًل اهلًل جميعان كال تفٌرقوا كاذكركا نعمةى اهلًل 
عليكم إذ كنتم أعداءن فأٌلفى بينى قلوبكم فأصبحتم بنعمتًو إخوانان ككنتم على شفا حفرةو من الٌنار 

ذكم منها كذلكى يبٌيني اهللي لكم  ياتًو لعٌلكم تهتدكف(( * ))يا أيها الذين  منوا استجيبوا هلًل فأنق
كللرسوًؿ إذا دعاكم لما يحييكم((ن ىذا ىو اإليمافي الذم يحيي ))كعدى اهللي الذينى  منوا منكم 

نن  دينهم الذم كعملوا الاٌلالحات ليستخلفٌنهم في األرًض كما استخلفى الذينى من قبلهم كليمكٌ 
 ارتضى لهم كليبٌدلٌنهم من بعًد خوفهم أمنان((.

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى عز  كجٌل أف يرزقنا العبرةى من كبلمون كأف يرزقنا االتٌعاظى بكبلـً رسولو 
 فاستغفركهي يغفر لكم.. 
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 و٠مجً هللا ؽبػبرُٙ فٟ ٘نا اٌؼشِٓ ُ٘ اٌن٠ٓ 

  

الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ن أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

تلكى األيٌاـً الفاضلًة التي أقسمى اهللي عز  كجٌل بلياليها في محكًم إننا نمرُّ من ىذا الٌشهًر المبارؾ ب
تبيانون كذلكى في قولًو عز  كجٌلهلل )كالفجر * كلياؿو عشر * كالٌشفًع كالوىتر * كالليًل إذا يسر * ىل 
في ذلكى قسمه لذم حجر(. إنٌها ليالي العشًر األٌكًؿ من ذم الحٌجةن كىي الليالي التي أقسمى بها 

اهللي عز  كجٌلن كليسى لقسًم اهلًل عز  كجٌل بشيءو يقسمي بًو إال معنىن كاحدهلل ىو الٌتنويوي بأىٌمٌيتًو 
 كخطورتًو كجليًل مكانتًو عندى اهلًل سبحانوي كتعالى.

فجديره باإلنساًف أف يعلم أف  لهذه الليالي التي يقسمي بها اهللي عز  كجٌل خطورةن كبرل كأىٌمٌيةن 
لفائدةي التي ينبغي أف يجنيها اإلنسافي من معرفًة ىذا المعنى لقسًم اهلًل سبحانوي كتعالى عظمىن كا

بهذه الليالين أف ييقبلى إليها فيمؤلىا بالطٌاعاتن بدءان من الٌتوبًة إلى اهلًل عز  كجل  عن المعاصي 
لٌشوائبن كبعزـو على الثٌباًت على كاألكزاًر كٌلهان يملؤىا بالقرباًت إلى اهلل عز  كجٌل بنٌيةو صافيةو من ا

صراًط اهلًل سبحانوي كتعالىن ىذا ىو المعنى الذم يلفتي البيافي اإللهيُّ نظرنا إليو من خبلًؿ ىذا 
.  القىسىم بهذه الليالي المباركةن كىي لياؿو تتبعها أيٌامها كما ىو معلـو

أف  أفضلى أيٌاـً ىذا العشًر المبارؾ ىو  كلقد ثبتى في الاٌلحيً  عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم
اليوـي الٌتاسعي من شهر ذم الحٌجةن اليـو الذم يعقبيوي الليلةي العاشرة من الليالي التي أقسمى اهللي 
سبحانوي كتعالى بهان فيوـي الٌتاسًع من ذم الحٌجة ىو يوـي عرفةن كىو أفضلي ىذه الليالي أك ىذه 

ا الٌشهري المبارؾن كقد ركل أبو قتادة رضي اهللي عنو عن رسوًؿ اهلًل صٌلى األيٌاـ التي افتيت ى بها ىذ
اهللي عليًو كسٌلم فيما ركاهي مسلمه في صحيحو كركاهي أبو داككد كابني ماجو ك خركف أنٌوي صلى اهللي 
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كفارةه لسنةو ماضية   -أم صوـي يوـً عرفة  -عليًو كسٌلم سيئلى عن صوـً يوـً عرفةن فقاؿهلل "ىو 
اقية". كقد تكٌررى ىذا الحديثي كىذا الٌتنويوي بأىٌمٌيًة فضًل يوـً عرفًة كصياـً يوـً عرفة في أحاديثى كب

ـي البخارمُّ عن عبًد اهلًل بًن عٌباس عن رسوًؿ اهلًل  كثيرةو جٌدانن كمن أشهرىا كأصٌحها ما ركاهي اإلما
اٌلال ي فيها خيره كأفضلي من ىذه األيٌاـ" أم من صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى أنٌوي قاؿهلل "ما من أيٌاـو العملي ال

هلل "كال الجهادي  عشًر ذم الحٌجةن قاؿى لوي أحدي الاٌلحابًةهلل كال الجهادي في سبيًل اهلًل يا رسوؿى اهلل؟ قاؿى
 في سبيًل اهلل إال أف يخرج إنسافه بمالًو كنفسًو فبل يعودي من ذلكى بشيء".

بها اهللي عز  كجٌل كالتي يتبعها أيٌامها متٌوجةن بيوـً عرفة الذم أيها اإلخوةهلل ىذه الليالي التي يقسمي 
نحني على ميعادو معو فرصةه عظيمةه مباركة ينبغي للمسلمين أال يضٌيعوىان كينبغي لكلٍّ إنسافو يشعري 
باألسى كاألسًف من بيعدًه عن اهلل عز  كجٌل كمن انحرافو عن صراًط اهلًل سبحانوي كتعالىن أف يعلمى 

ـى فرصةن كأنٌوي إف أحسنى انتهازىا فلسوؼى يكٌفري اهللي عز  كجٌل عن أ نٌوي من ىذه األياـً المباركًة أما
سٌيئاتًو أجمعن كيخلقوي في ىذه الٌدنيا خلقان جديدانن كما عليًو بعدى ذلك إال أف يستقيم على صراًط 

على االستقامًة على ىديًو كااللتزاـً اهلًل سبحانوي كتعالىن كأف يالدؽى مع اهلًل عز  كجٌل في العزـً 
 بأكامرًه سبحانوي كتعالى.

يبدأ بالٌتوبًة  -كىو ما أشارى إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌلم  -كالعملي الاٌلال ي في ىذه األيٌاـ 
من المعاصين فليسى ىنالكى عمله صال ه أجٌل كال أعظم من أف يقلع اإلنسافي عن معاصيون كما ىي 

اعات إف غيرست في تربةو من المعاصي كالمحٌرماتن العملي الاٌلال  ال بد  لوي من مناخو جدكل الطٌ 
صال ن كالمناخي الاٌلال  ىو القلبي الذم تطٌهرى من أدرانو كالذم سما عن معاصيًو كأىوائو بالٌتوبًة 

لمعاصي كٌلها فلف  كاإلنابًة إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن فلذا صدؽى اإلنسافي في توبتًو من األكزاًر كا
 الطٌاعاًت اإليجابٌيةى عندئذو تفعلي فعلها.

كأٌما إف أقبلى اإلنسافي على الطٌاعات كىو مضٌمخه باألكزاًر كالمعاصي فما أشبوى عملى ىذا اإلنساف 
بمن يعملي إلى كعاءو قد ضيٌمخى باألقذاًر المختلفةن ثم  يأتي فيملؤ ىذا الوعاءى كما ىو بأطيًب 

ـي بهذا العملن البد  قبلى كلٍّ شيءو من غسًل ىذا الوعاء كمن تطهيرًه الطٌعاـن  لقد فسدى ىذا الطٌعا
ـى الطٌٌيب.  من األقذاًر التي كانت عالقةن بون حتى إذا تطٌهرى الوعاء يحيني بعدى ذلك أف ييمؤلى بالطٌعا
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قبلى كلٍّ شيءو من األدراًف  كذلكمي اإلنسافهلل كعاءه .. فانظر إلى ىذا الوعاًء بمى كافى مملوءان؟ طٌهرهي 
كالمعاصين بالٌتوبًة الاٌلادقًة كاإلنابًة إلى اهللن كإعادًة حقوًؽ الٌناًس إليهمن ثم  أقبل بعدى ذلكى إلى 
 العمًل الاٌلالً  كما قاؿى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كامؤل ىذه األيٌاـً كاللياليى بالعمًل الاٌلال .

الٌتوبةي تتمٌثلي في عزـو على عدـً الٌرجوًع إلى المعاصي التي نهى اهللي عز  كجٌل ككما نقوؿي دائمانهلل 
عنهان كفي تالميمو على إعادًة حقوًؽ الٌناًس إليهمن فالٌتائب الذم أيثقلى ظهرهي بحقوًؽ الٌناس ثم  إنٌوي 

دناهلل إف  حقوؽى اهلًل مبنٌيةه لم يهتم  بلعادًة ىذه الحقوؽ إليهمن ال تغني توبتوي عنوي شيئان. ككم قلنا كأع
على المسامحة كلكن  حقوؽى العباد مبنٌيةه على المشاٌحةن بل إف  الذينى يشٌدكفى الٌرحاؿى إلى بيًت اهلًل 
الحراـ بقالًد الحًج كالقياـً بمناسكو ال يغنيهم حٌجهم عنهم شيئان إذا ذىبوا كىم مثقلوف بحقوًؽ 

وزي لئلنساف أف يخرجى مسافران عن كطنًو كبلدتًو كعليًو حعٌّ إلنساف. الٌناسن بل لقد قلنا مرارانهلل ال يج
ال يجوزي ذلكى إال بعدى أف يحٌللى نفسوي من حعٍّ ىذا اإلنساًف أك أف يستسمحوين كبعدى ذلكى يجوزي لوي 
ال  الخركجي إلى الٌسفر سواءه كافى ىذا الٌسفري سفرى طاعة أك سفرى متعةن حٌتى الجهادي في سبيًل اهللن

يجوزي لئلنساًف أف يخرجى من بلدًه كعليًو حعٌّ لزيدو من الٌناس إال بعدى أف يعيدى إليًو ىذا الحٌع كامبلن 
 غيرى منقوص أك بعدى أف يستسمحوي فيسامحوي ذلكى اإلنساف.

ز  كجٌل بو ىذا القانوفي الٌربٌانيُّ إف دؿ  على شيءو فلنٌما يدؿُّ على أف  ىذا الٌدينى اٌلذم شر ؼى اهللي ع
عباده إنٌما كٌلفنا بو من أجًل أف تحسينى صلةي اإلنساًف بأخيًو اإلنسافن كمن أجًل أف تتحٌوؿى عبلقةي 
الٌناًس بعضهم مع بعض إلى عبلقًة أسرةو متآلفةو متماسكةن تلكى ىي مهٌمةي الٌديًن في حياًة اإلنسافن 

فسوي لتقطيًع صلًة القربى بينوي كبينى عباًد اهلًل فما جدكل أف يالٌليى إنسافه كيركع كىو إنسافه يسٌخري ن
عز  كجٌل؟ ما جدكل أف يذكرى اإلنسافي ربٌوي بلسافو تقليدٌم ثم  إنٌوي يمعني في استبلًب حقوًؽ الٌناًس 

الماٌديًٌة كالمعنويٌة؟ يمعني في الكيًد لهمن يمعني في مخادعتهمن يمعني في الكذًب عليهم في 
في البيًع كالٌشراءن ما جدكل أف يالٌليى كثيران كأف يذكرى كثيران إذا كانت صبلتوي  الٌتعامًل كفي غٌشهم

ال تخيفوي من ىذا االنحراًؼ الكبير عن اهلًل عز  كجٌل؟ ما جدكل أف يالٌليى اإلنسافي كثيران كيركع إذا 
سى مٌنا"؟  إذا لم لم يكن يشعري بأمٍّ خطرو من قوًؿ رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "من غش  فلي

يكن يشعري بأمٍّ خوؼو من قوًؿ رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "المسلمي من سلمى المسلموفى من 
لسانًو كيده"؟ كانظركا إلى الفالًل في ىذه الجملةهلل "المسلم من سلم المسلموف من لسانو كيده"ن 

ترًؾ الاٌللواًت ماداموا مثقلين بحقوؽ كىذا الذم أقوؿي ليسى تهوينان للطاعات كال إغراءن للناًس ب
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البشرن كلكٌني أقوؿهلل إف  ىنالكى إيمانان كىنالكى نفاقانن كالٌنفاؽي أيضان درجات كما قاؿى رسوؿي اهلًل 
صٌلى اهللي عليو كسٌلمن فلينظًر اإلنسافي إلى كيانون كلينظر إلى دخائًل نفسون ىل فيًو خاللةه كما قاؿى 

 ليًو كسٌلم من خالاًؿ الٌنفاؽ؟رسوؿي اهلًل صلى اهللي ع

إف رأل أنٌوي يخفُّ إلى المساجد عندى مواقيًت الاٌللواتن كلكٌنوي يخفُّ إلى الكذًب على الٌناسن 
كغٌشهم كخداعهم كأكًل حقوقهم دكفى أف يخيفوي ذلك من اهلًل شيئانن فليعلم أف  قلبوي منطوو على 

صادقان مع اهلل إذا سجدتي بين يديو كقلتهلل خاللةو من خالاًؿ الٌنفاؽ. ذلكى ألنٌني لن أكوفى 
سبحاف رٌبيى األعلى كبحمدهن أك كقفتي بينى يديًو قائبلنهلل إيٌاؾى نعبدي كإيٌاؾى نستعينن كبعدى قليلو أرسمي 
خطٌةن للكذًب على الٌناًس كاستبلًب حقوقهم الماٌديًٌة كالمعنويٌةن أين ىو الخوؼي من اهلل الذم كنتى 

 في قولكهلل إيٌاؾى نعبد كإيٌاؾى نستعين؟ إٌنكى تكذبي على اهلل. تٌدعيًو قبلى قليلو 

ىذا ىو المعنى الذم نذٌكري بون الحجُّ إلى بيًت اهلًل الحراـ يكٌفرن كلكٌنوي يكٌفري األكزار التي تكوفي 
ـي المباركاتي من ىذا ا لٌشهًر بينى العبًد كبينى ربٌون أٌما حقوؽي العباًد فبل بد  من أدائهان كىذه األيٌا

المبارؾ للطاعاًت فيها أضعاؼه كأضعاؼه من األجر الذم ينالوي اإلنسافي في أكقاتو أخرلن كلكن  
ىذه الطٌاعاًت كٌلها البد  أف تؤٌسسى على أرضٌيةو ىي إعادةي حقوًؽ الٌناًس إليهم أك استسماحهمن 

اهللي سبحانوي كتعالى من كرائًو  فلذا تم  ىذا المعنى فذلكى ىو المناخي الٌسليم الذم يمكني أف يتقٌبلى 
طاعةى العبد إذا أرادى أف يطيعو. كما ابتليى المسلموفى بما ابتلوا بًو من ذؿو كمهانةن كما سٌل ى اهللي عز  

كجٌل عليهم أعداءىم ىنا كىناؾ إال لهذه المعاملة التي يعاملي بها المسلموفى ربٌهمن يرفعوفى 
ريًٌة لوي ظاىرانن كيمعنوفى في الكيًد لئلسبلـ كتمزيًع أكامًر اهلًل عز  شعاراًت اإلسبلـ كالعبادًة الاٌلو 

 كجٌل في نطاًؽ الحقوؽ الٌساريًة مع الٌناًس بعضهم مع بعض باطنان.

عندما تدعى إلى أف تذكرى اهلل دكفى أف يكٌلفكى ذلكى شيئان من مالكن جاىكن حظوظكن تظهر 
اإلسبلمٌيةى الحارٌةى المٌتقدةن فلذا حافى الحديث عن الحقوؽ الورع كالحب  هلًل عز  كجٌل كالعاطفةى 

المالٌية كدقٌتهان أعرضتى كنسيت كتكٌونت منكى شخالٌيةه ثانية غيري تلكى الٌشخالٌيًة األكلىن ىذا 
ن أصبحوا ذئابان سيٌل ى كلُّ ذئبو على ااخرن كأمامي صور ال تتناىى من ىذه  كاقعي المسلمين اليـو

أبطاؿى ىذه الاٌلور حٌجاجن مالٌلوفن يذكركفى اهللن كلكٌنها صور ظاىريٌةه كشكلٌيةن كاهللي المعاني كلعل  
يعاملي عبادهي كما يعاملونو. فلذا تأففنا من تسٌلً  األعداًء علينان فلنتأفف قبلى ذلك من تسٌلً  
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 المسلمين بعضهم على بعضن فلنتأفف قبلى ذلك من الكيًد الذم يخططوي كلُّ مسلمو لجارهً 
 المسلمن ككٌلكم يعلمي صوران كثيرةن لهذا الذم أقوؿن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم... 
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 كػٛح الٔزٙبى فوطخ ٠َٛ ػوفخ

  

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

نا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيد
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

حٌدثتكم في األسبوًع الماضي عن فضًل العشًر األٌكًؿ من شهًر ذم الحٌجةن كذٌكرتكم بقوًؿ اهلًل عز  
 عشر * كالٌشفًع كالوتر * كالليًل إذا يسر * ىل في ذلكى قسمه لذم حجر(كجٌلهلل )كىاٍلفىٍجًر * كلياؿو 

أما اليـو فأذٌكركم بذركة الفضًل في ىذه األيٌاـً المباركاتن أال كىو يوـي عرفةن الذم ألم ى إليًو 
ا ذكرهي جلُّ البيافي اإللهيُّ بكلمًة الوىٍترهلل )كالٌشفًع كالوىتر( أم الوتًر من ىذه األياـن كالمقالودي منوي كم

علماًء الٌتفسير يوـي عرفةن يوـي عرفةى ىذا ىو محوري الفضًل الذم ثبتى لهذه الليالي العشرن كىو 
اليوـي األغرُّ من ىذا الٌشهًر المبارؾن بل ىو اليوـي األغٌر من أيٌاـً الٌسنًة كٌلهان فقد كردى عن جابرو عن 

البيهقيُّ كأبو يعلى كالطٌبرانيُّ كغيرىم أف  رسوؿى اهلًل صٌلى  رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى فيما يركيوً 
اهللي عليًو كسٌلمى قاؿهلل )إذا كافى يوـي عرفةن فلف  اهللى عز  كجل  يباىي بأىًل األرًض المبلئكة فيقوؿهلل 
)انظركا إلى عبادم أتوني شعثان غبران ضاٌجين من كلٍّ فجٍّ عميعن أشهدكم أٌني قد غفرتي لهم(ن 

فيقوؿي المبلئكةهلل )إف  فيهم فبلنان مرىقان( أم مغموسان بالمعاصي كااثاـن )كفبلنان كفبلنة(ن فيقوؿي اهللي 
لهمهلل )قد غفرتي لهم جميعان(. يقوؿي رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل )فلم يػيرى يوـه أكثري فيًو عتيقان 

 من الٌناًر من يوـً عرفة(.

ئو كابني ماجون أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى قاؿهلل )ما رؤمى الٌشيطافي كفيما ركاهي مالكه في موطٌ 
في يوـو ىو أحقري كال أدحري كال أصغري كال أغيظي منوي في يوـً عرفةن كما ذلكى إال لما يرل من رحمًة 

 اهلًل سبحانوي كتعالى المنٌزلًة على عباده(.
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ىذا الفضل الذم  -ى اهللي عليًو كسٌلمى بمزيٌتًو كفضلو ليسى كقفان كىذا اليـو الذم نٌوهى رسوؿي اهلًل صلٌ 
على طائفةو من الٌناًس دكفى طائفةن فهوى ليسى فضبلن على الحجيجن ليسى فضبلن موقوفان عليهم  -فيو 

دكفى غيرىمن كإنٌما فضلي ىذا اليـو ينالوي الٌناسي جميعان في مشارًؽ األرًض كمغاربهان إال من أعلن 
ناهي عن رحمًة اهلل سبحانوي كتعالىن فمن أعلنى عن غناهي عن اهلًل عز  كجٌل فاهللي أشدُّ غنان عنون عن غ

 ككيفى يعلني اإلنسافي غناهي عن اهلًل سبحانوي كتعالى؟

يعلني اإلنسافي عن غناهي عن اهلل بشيءو أعظمى داللةن من القوؿن يعلني عن ذلكى بالفعلن كذلكى 
ن كانغماسًو في مزيدو من المنسياًت كالملهياتن كما رأيتي بلعراضًو عن اهلًل ع ز  كجٌل في ىذا اليـو
كال أغرب من صورًة إنسافو تعلمي كلُّ ذرٌةو من كيانًو أنٌها في غايًة  -أيٌها الٌناس  -صورةن أعجب 

على عباده في  الفقًر إلى اهلًل عز  كجٌل حاالن كمآالنن كيسمع عن رحمًة اهلًل سبحانوي كتعالى المنٌزلةً 
 ىذا اليـو فيعرضي عن ىذه الٌرحمةن كيلهو كيستكبري فوقها.

كإف  من أعظًم كأغرًب الاٌلوًر التي تجٌسدي ىذا المعنىن صوري أناسو تجدىم يوـى عرفة في رحاًب 
عرفة كىم مشغولوف عن اهلل بكلٍّ شيء بدالن من أف يكونوا مشغولينى باهلًل عن كلٍّ شيءن تجدىم 

بالطٌعاـً كالٌشراًب  نانن كباألحاديًث الملهيًة التي يتجاذبونها فيما بينهم  نانن كبالٌضحًك  منغمسينى 
كالٌنكًت  نان  خرن يتالٌوركفى أنٌهم في ذلكى اليوـً إنٌما ينتهزكفى فرصةى نزىةو أتيحت لهمن فهم 

ؽى األرًض ربٌمان منغمسوفى في معنى اللهًو في ذلكى المكاف الذم لن تجدى مكانان أفضلى منوي فو 
حاشا المكافي الذم ديًفنى فيًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن كفي ذلكى الٌزماف الذم لن تجدى 

 زمانان أفضلى منوي يستطيعي اإلنسافي أف يتقٌربى فيًو إلى موالهي كخالقو.

ىاتهم كأحاديثهم فماذا يقوؿي حاؿي ىؤالًء الٌناس المعرضينى عن اهلًل بموائدىم كأطعمتهمن كفكا
كلهوىم؟ ىؤالًء الذينى اٌتخذكا من مكاًف عرفة مكافى نزىةو لهم كأمٍّ نزىةو يرحلي إليها الٌناسي في يوـو 
من األيٌاـ. أليسى معنى تالٌرفهم ىذا بكلٍّ كضوحو كبكلٍّ داللةو قاطعةو أنٌهم أغنياءي عن اهللن أنٌهم 

تون المولى ينادم كيقوؿي لهمهلل أال ىلم  أال ىليم.. كىؤالًء أغنياءي عن مائدًة اهلًل سبحانوي كتعالى كرحم
الٌناس معرضوفى عن نداًء اهلًل عز  كجٌلن مع أنٌهم أفقري ما يكونوف إلى شيءو من رحمًة اهلًل عز  كجل 

 إف في دنياىم أك في أيخراىم.

كمىثىلي حاًؿ ىؤالء الذينى يعرضوفى عن اهلًل كىم في ألبسًة اإلحراـً كأرديتون حاؿي ااخرينى من 
إخوانهم الذين ينتشركف في شٌتى بقاًع األرض إذا جاءى ذلكى اليوـي المبارؾن فالٌتاجري مغموسه في 



  

 ~1242 ~ 
 

دًة تمامانن كاألسرةي صفقات بيعو كشرائون كاإلنسافي المتعٌودي على اللهًو منالرؼه إلى لهوًه كالعا
المعرضةي عن اهللن المعرضةي عن ماليرىا كعن عبوديٌتها هلًل عز  كجٌلن يمرُّ بها ىذا اليـو دكفى أف 

تشعرى بأمٍّ معنىن لقسديٌتون كدكفى أف تشعرى بأمٍّ معنىن للرحمًة اإللهٌيًة التي تطرؽي بابى ىذه األسرةن 
مًة اهلًل عز  كجل  في سهوو كلغون ألنٌها تعلني بذلكى أنٌها كلكن  ىذه األسرة برجالها كنسائها عن رح

 غنٌيةه عن رحمًة اهلًل سبحانوي كتعالى.

ىذا اليوـي إذا جاءنا ينبغي أف نستعد  لوي قدرى شعورنا بالفقًر إلى اهللن فلف لم نكن فقراءى إلى اهلًل عز  
ممن يسمعي كبلميى الٌساعةن بل أمٌّ من  كجٌل فذلكى شيءه  خرن كلكن فليقل لي أمٌّ منكمن بل أمٌّ 

الٌناس من مؤمنين أك غيًر مؤمنين. من ىو ىذا الٌسكراف الذم يجرؤي أف يقوؿى أنٌوي في غنىن عن اهلل؟ 
من ىو ىذا الذم يستطيع أف يقفى متحٌديان لقوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )يا أيٌها الٌناسي أنتم الفقراءي إلى اهلل 

حميد * إف يشأ يذىبكم كيأًت بخلعو جديد(ن من ىو الذم يجرؤ أف يقفى بشيءو كاهللي ىو الغنيُّ ال
ـى كبلـً اهلًل عز  كجٌل ىذا؟ ما مٌنا من أحدو يستطيع إال أف يوٌقعى على كبلـً ربٍّ  من الٌتحٌدم أما

ـ منحرفانن العالمين كأف يعلنى عن فقرًه إلى اهلل سواءن كافى ىذا اإلنسافي صالحان أك فاسقانن مستقيمان أ
مؤمنان أـ كافرانن كلُّ الٌناًس فقراءي إلى اهللن فلذا كٌنا فقراءى إلى اهلل كاهللي عز  كجٌل ينادينا في كلٍّ ساعة 
ال سٌيما يوـى عرفةن أال فأقبلوا إلي  فق  إقباؿى العبًد إلى مواله أغفر لكم كل  شيء. فلماذا كنحني 

اليـو كنحني ال ندرم متى سيطرؽي الموتي بابنا؟ كال ندرم متى  فقراءي إلى اهلل ال ننتهزي فرصةى ىذا
سنودٌعي ىذه الٌدنيا كنرحلي عنها إلى اهلًل عز  كجٌل؟ أليسى خيران لكلٍّ مٌنا أف يرحلى إلى اهلًل بالفحةو 
بيضاءى ناصعة؟ أليسى خيران لكلٍّ مٌنا كقد اسوٌدت صفحاتي أيٌامًو كلياليًو بالمعاصي أف نبٌيضها 

سلها في ىذا اليوـً المبارؾ؟ كإذا ىو  يله إلى اهلًل عز  كجٌل كيوـى كلدتوي أٌمون اللهم إال إذا كافى كنغ
.  في عنقو ظبلمةه لمظلـو

كقد ص   عن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ استحبابي صوـً ىذا اليوـً المبارؾن اللهم  إال 
ـي للحجيج. فلقد كردى في صحيً  مسلمو كغيره عن رس وًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم أنٌوي قاؿهلل )صيا

يوـً عرفة كٌفارةه لسنةو قبلها كلسنةو بعدىا( ريكمى ذلكى بطرؽو شٌتى. كقد ركل عطاءه الخراسانيُّ عن 
عبًد الٌرحمًن بًن أبي بكرو رضيى اهللي عنهما قاؿهلل دخلتي على عائشة رضيى اهللي عنها يوـى عرفةى كىي 

يػيرىشُّ عليهان أم من اإلجهادن فقلتي لهاهلل أفطرم. قلتهلل أفطري في ىذا اليـو كقد  صائمة كالماءي 
ـي يوـً عرفةى كٌفارةه لسنةو قبلها(!  سمعتي رسوؿى اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم يقوؿهلل )صيا
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ا نستطيع من فلننتهز فرصةى ىذا اليوـً أكالن بالٌتوبة الاٌلادقة كاإلنابًة إلى اهللن ثم  بملًئ ىذا اليوـً بم
أنواًع القيريباًت إلى اهلل على أف تكوفى نٌياتينا في ذلكى صافيةن خالالة. كلنجهد جهدنا أف نكوفى 

صائمينى في ىذا اليـو حٌتى ترتفعى أعمالنا إف كٌفقنا اهللي لشيءو من األعماؿ حٌتى ترتفعى أعمالنا إلى 
غنيُّ عٌنان الٌرحيمي بنان فاللهم  ارحمنا برحمتكى التي اهلًل كنحني صائموفن فنحني الفقراءي إلى اهلل كاهللي ال

 كسعت كل  شيء. فاستغفركهي يغفر لكم.

 

 

 اٌزّٕبىع ٚاٌّشمبق أفطو اٌّظبئت اٌزٟ ؽنه هللا ِٕٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

دنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سي
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

منيى في عالرو من العالوًر بماليبةو استنزفت  -كالعالمي العربيُّ قلبيو  -ما أعتقدي أف  العالمى اإلسبلمي  
يى على كجوده كالماليبة التي منيى بها العالم اإلسبلميُّ كالعربيُّ في ىذا حيويٌتوي ككادت أف تقض

يًن قضيا عليو.  العالرن تلكى الماليبة التي تتمٌثل في الٌتفٌرًؽ كالٌتشرذـ اللىذى

كمهما تالٌورنا المالائبى كأىميتهان كمهما تالٌورنا الٌنكبات التي مٌرت بهذه األٌمة على جسامتهان 
أخطر من الماليبًة الكبرل التي حاقت بها في ىذا العالر كالتي تتمٌثلي في  فلن نجدى أجسمى كال

الٌتدابر الذم حاؽى بجماعاتها كبدكلها كأقطارىا حتى غدا كلٌّ منها محوران ضد  المحوًر ااخًر 
 تقريبان.
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جاؿى ال م -كما قلتي أكثر من مٌرة مالائب متنٌوعة كمتعٌددة   -كىذه الماليبةي الكبرل تتفٌرعي عنها 
 لحديًث عنها بل ربٌما ال مجاؿى إلحالائها.

كأنتم تعلموف أيها اإلخوة أف  اهللى عز  كجٌل ما امتن  على عبادًه بنعمةو من الٌنعم التي جاءت ثمرة 
لئلسبلـ كنعمًة الوحدًة التي أكرـى اهللي ىذه األٌمةى بهان كما أعلمي أف  اهللى حٌذرى ىذه األٌمة من أف 

عى في ماليبةو من أخطًر المالائب كما حٌذرىا من الٌتنازًع كالٌشقاؽن فكٌلكم يقرأ قوؿى اهلًل تتنٌكبى فتق
عز  كجٌلهلل )كاعتالموا بحبًل اهلًل جميعان كال تفٌرقوا(ن ككٌلكم يقرأ قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )كال تنازعوا 

 فتفشلوا كتذىبى يحكم(.

ٍـّ أعيننا الٌسبب في أف  اهللى عز   كجٌل امتن  على عبادًه بهذه الٌنعمًة الكبرلن كنرل  كإنا لنرل بأ
الٌسبب في أف  اهللى حٌذرى عبادهي المسلمين من أف يقعوا في نقيًض ىذه الٌنعمًة من الٌتنازًع كالٌتدابرن 
نرل سببى ذلكى فيما قد حاؽى بنان عندما تفٌرقت ىذه األٌمة سىهيلى على العدكٍّ أف يناؿى منها كل  

ف ياللى منها إلى كلٍّ ما يبتغين كأف يحيلى عز ىا إلى ذٌؿن كأف يحيلى قٌوتها إلى ضعفن كأف مناؿن كأ
 يحيلى غناىا إلى فقرن كال داعيى إلى أف أفاٌللى كأفٌسر.

كلكن من أين جاءى ىذا الٌتدابر؟ ككيفى تسٌربى إلينا ىذا الٌتنازع؟ ككيفى أصبحنا محاكرى متدابرة؟ 
اءى اهللي عز  كجل  لنا أف نكوفى أٌمةن كاحدة؟ ىنالكى عواملي كثيرةن كلكن من محاكر متنازعة بعدى أف ش

أخطًر ىذه العوامل عواملي ينسجها المسلموفى بأيديهمن بل يسعى إليها المسلموفى الملتزموف 
باإلسبلـ باختيارىمن كىذا ىو الببلء األطمن أف يكوف المسلموف ىم األداة لهذا الٌتفٌرًؽ الذم 

همن كعن طريًع إسبلمهم فيما يبدكن ىذا العاملي الذم أريدي أف ألفتى الٌنظرى إليو بكلماتو حاؽى ب
كجيزةن كبكبلـو مكٌثف نبلحظوي أيها اإلخوة إف التفتنا إلى يمينان أك شماالنن أنٌا نظرنا نجد كيفى أف  

كرمهم اهللي سبحانوي المسلمينى بأيديهم يمٌزقوفى كحدتهمن كبمساعيهم يقضوفى على الٌتضامن الذم أ
 كتعالى بو.

الٌتطٌرؼ .. الٌتطٌرؼ ىو الذم يخلعي ردكدى الفعلن كردكد الفعل تنتهي إلى ىذا الٌتمٌزًؽ الذم 
أحٌدثكم عنون كالٌتطٌرؼي نراه في الٌسلوؾن كنراهي في المعتقداتن كنراهي في مخترعاتو تيختػىرىعي باسًم 

حتى عنواف الٌتطٌرؼ أك الٌتكٌلف أك الٌتقٌعرن كقديمان نهانا الٌدينن كلُّ ىذه األموًر كغيريىا يدخل ت
 رسوؿي اهلًل كحٌذرنا من التكٌلفن كحٌذرنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى من التنٌطع.
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كالٌتكٌلفي كالٌتنٌطعي كالٌتقٌعري كالٌتطٌرؼن كلُّ ذلكى كلماته لها مدلوؿه كاحدن ألم يقل المالطفى عليًو 
الٌسبلـهلل "ىلكى المتنطٌعوف"؟ قالها ثبلثانن كالحديثي صحي هلل "ىلكى المتنطٌعوفن ىلكى الاٌلبلةي ك 

المتنطٌعوفن ىلكى المتنطٌعوف"ن كيضيعي المجاؿي أيها اإلخوة عن رسم ىذا الٌتنٌطع الذم يقـو بو 
فؤلضعكم المسلموف سيران في اٌتجاهو مناقض لما أكصانا بو رسوؿي اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن كلكن 

ـى نماذجن كألكض  لكم كيفى أننا نالنعي بأيدينا أسبابى الفيرقًة كالٌتدابر..  أما

ىنالك من يتنٌطعن كمن يتطٌرؼ في الٌتالٌور كاالعتقادن فيذىبي مذىبان يرل بو رسوًؿ اهلًل صلى اهللي 
ا المذىب كالذى عليًو كسٌلم بدعةه جارحةن كلعٌلكم ال تالٌدقوف أف  في المسلمينى اليـو من ذىبى ىذ

بهذا المبلذن سمعت ذلكى أذني في موسمو من مواسًم الحٌج من إنسافو قاـ يدعو إلى اهلًل عز  كجٌل 
كلو مظهر الٌداعي إلى اهلل كالعالم بشريعة اهللن يقوؿي لهمهلل إياكم كالغلو  في حبٍّ محٌمدو رسوؿ اهلل 

ذلك ألنٌوي ما من مسلمو إال كيشمئزُّ  صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن سمعت أذني ىذه الكلمةن أقوؿي 
كيعجبي من ىذا الكبلـن ىذا تطٌرؼه عجيبن ما الموجبي ألف ييقاؿى ىذا الكبلـ؟ لو أف  الذم قاؿى 

ىذا الكبلـ نظرى فرأل نفسوي بينى ثٌلةو من المجاذيب اٌلذينى جيذبوا عًن الٌدنيا بمحٌبًة رسوؿ اهللن 
نياىمن كلكٌننا ننظري أنٌا كٌنا كحيثي ما كيجدنا فبل نجدي إال أنسافن فغابوا عن أنفسهم كعن تجاراتهم كد

معرضين عن حبٍّ اهلًل كعن حبٍّ رسوًؿ اهللن كأكثرنا حٌبان هلل ىو ذاؾى الذم يشطري قلبوي إلى قسميًن 
أينى  اثنينهلل جزء يتجو بو إلى حبٍّ دنياه كشهواتو كأىوائون كجزءه يٌتجو بو إلى حبٍّ اهلًل كحبٍّ رسولون

ىم الغبلة؟ أينى ىو اإلنساف الذم سىًكرى بحبٍّ رسوًؿ اهلل حتى لم يعد يستطيعي أف ينظرى في أمورًه 
 الٌدنيويٌة؟

ـى يدفع؟ يدفعي إلى ردكًد فعلن يدفعي إلى نقيًض ىذا الكبلـن يدفع إلى  ىذا الٌتطٌرؼي في القوًؿ إال
ن ىذا القوؿن فيقوـي الجىدىؿن كتشيعي الفيرقةن أف يقوـى أناسه ىنا كىناؾ كقد اندفعوا باالشمئزاًز م

ذلكى ألف  الٌتطٌرؼ من شأنًو أف يوًجدى الٌتكٌلفن كذلكى ألف  الٌتكٌلف من شأنو أف ييوًجدى ردكدى الفعل 
 المختلفةن كىذا ىو العاملي األكبر في القضاًء على الٌتضامًن كالوحدة أينما كيجدكا.

نن كلكن انظركا إلى الٌتطٌرًؼ ااخًر في الٌطرًؼ الثٌانين سمعت ىذا مثاؿه للتطٌرًؼ في طرؼو معيٌ 
أذني أيضان شيخان من الٌشيوًخ يقوؿي لمريديوهلل إف  حب  الٌشيًخ أىمُّ كأجلُّ من حبٍّ اهلًل كرسولون ىذا 

كفى في ىذا ما سىًمعىتوي أذنين كالٌرجلي أيضان داعو كمربٍّ كمعدكده في العلماءن ثم  قاؿى الٌرجلهلل لعٌلكم تر 
مبالغةنن فاألشرح لكمهلل إف  حب  اهلًل عز  كجٌل شيءه كبيره ككبيره جٌدانن ال يٌتسعي لوي قلبي اإلنساف 
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الذم عاشى حياتوي الٌدنيويٌةى ىذه متقٌلبان في فجاجها كعاٌمًة الٌناسن ال بد  لالاحًب ىذا القلًب الاٌلغير 
لمرٌبي ىو الٌشيخن كلكي يستطيعى المرٌبي أف يهيمنى من مربٍّ يهٌيئ ىذا القلب لحبٍّ اهللن كىذا ا

على قلًب ىذا المريد البد  أف يٌتجوى ىذا المريدي بكلٍّ مشاعره إلى حبٍّ الٌشيخن كمن ثم  ينتقل إلى 
 حبٍّ اهلًل عز  كجٌل.

كىذا  لو لم أسمع أيٌها اإلخوة ىذا الكبلـى بأذني ألنكرتو كلكٌنني سمعتون كتأٌملت في ذلك اإلفراط
التفري ن كتأٌملت في ذلك الٌتكٌلف الذم يسيري إلى أقالى الغربن كىذا الٌتكٌلف الذم يسير إلى 

 أقالى الٌشرؽن كاألٌمةي الواحدةي ىي التي تتمٌزؽي بينى ىذا كذاؾ.

 المسلموفن عبادي اهلل عز  كجٌل الذين يريدكف أف يعرفوا الحع فيٌتبعوهن يريدكفى أف يتبٌينوا صراطى اهللً 
عز  كجٌل فيتبلقوا عليون يتمٌزقوفى بينى ىذا الٌتكٌلًف كذاؾن بينى ذاؾى الٌتنٌطًع كىذان فماذا يالنعي ىذا 
القوؿي األرعنين كىذا القوؿي األرعني الثاني؟ كالبد  أف يقوـى الٌناسي فيثوركان كالبد  أف تقوـى ردكدي فعلن 

 ى نثار متمزؽن ىذا شيءه طبيعٌي.كالبد  أف تتحٌوؿى كحدةي األٌمًة اإلسبلمٌيًة إل

بينى ذلكى الٌتطٌرؼ كلوي نماذجي شٌتى كيضيعي الوقتي عن ذكرىان كىذا الٌتطٌرؼ كلوي نماذجي شٌتى 
كيضيعي الوقتي عن ذكرىان تظهري فقاقيعي الخبلفاتن كتظهري فقاقيعي األفكاًر المتناقضًة المتالارعةن 

 دةي ىذه األٌمة ىي التي تذىبي ضحٌيةى ذلكى كٌلو.ككلُّ ذلكى يالبُّ في أمرو كاحدن ما ىو؟ كح

حبُّ الٌشيخ أىمُّ كأجلُّ من حبٍّ اهللن كيفى ذا؟ ىل ىنالكى إنسافه لم ييفطر على حبٍّ اهلًل كرسولو؟ 
ـي دين الفطرة؟ أليست ىذه العقيدة التي جاءت بها الٌرسلي كاألنبياء انعكاسان  أليسى ىذا اإلسبل

اإلنساف؟ كلُّ إنسافو إذا عرؼى اهلل أحٌبو كال داعيى إلى كساطًة شيخون إنما  لشعاعو ينبثعي من فطرةً 
يحتاجي اإلنسافي إلى كساطًة عقلو مفٌكرن ثم  إلى كساطًة فكرو يذكري اهللن جيبلًت الٌنفوسي على حٌبش 

يكن من أحسنى إليهان ىل ىذا القانوفي يحتاجي إلى شيخ؟ كلُّ من أحسنى إليك البد  أف تحٌبون ل
جارىؾن ليكن أستاذؾن ليكن تلميذؾن ليكن القائدى الذم تسيري في ركابون ليكن أم  زيدو من الٌناسن 
فكيفى عندما يكوفي المحسني رب  المحسنين؟ كيفى عندما تذكري أف  اهللى ىو الذم أكرمكى بالٌنطًع 

رمكى بالقدرًة على استيراًد كأكرمكى بالفكر كأكرمكى بالعافيًة كالاٌلحًة كأكرمكى برغًد العيًش كأك
الطٌعاـً كأكرمكى بالقدرًة على الٌشراًب كأكرمكى بالقدرًة على الٌرقاد كأكرمكى فسترى معايبك كأظهرى 
محاسنكن عندما تتفٌكري كتتأٌملي في ىذه ااالء أفتحتاجي إلى من يتوٌس ي ليمؤلى قلبكى بحبٍّ اهلًل عز  
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تفٌكرى في  الًء اهلًل عز  كجٌل لعشعى اهللى سبحانوي كتعالى. ىذه  كجٌل؟ لو أف  أم  رجلو من الٌشارع
 حقيقةي ينبغي أف نعلمها جميعان.

كحبُّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم مهما بلٌغن أفياللي إلى درجةو اسميها الغلو؟ أفياللي إلى درجةو 
ـى نماذج اسميها الغيلو؟ كىل في الٌناًس من فعلى أكثرى مما فعلى أصحابي  رسوًؿ اهلل؟ أفأضعكم أما

من حبٍّ أصحاًب رسوًؿ اهلل لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم؟ أفأذٌكركم بقوًؿ أبي سفيافهلل 
)كيحكم ما رأيتي قومان أشد  حٌبان لشخهو من حبٍّ أصحاًب محٌمدو لمحٌمد(؟ كمهما غالى 

ثًٌنةن الذم جيءى بو لييقتل في المغالين أفياللي بحٌبًو إلى أبلغى من الٌدرجًة التي كص لى إليها زيدي بن الد 
ضاحيةو من ضواحي مٌكةن فقاؿى لوي أبو سفيافهلل أنشيديؾى اهلل يا زيدن أتحبُّ أٌنكى في أىلكى  منان 

هلل كاهلل ال أحبُّ أف أكوفى في بيتي  منان مطمئٌنان كرسوؿي  مطمئنان كأف  محٌمدان في مكانكى ىنا؟ فقاؿى
بشوكة. أم أنا مستعدٌّ أف أضٌحي بحياتي كٌلها في سبيل أف ال يشاؾى رسوًؿ اهلًل بشوكة. اهلًل ييشاؾي 

مهما بلغى اإلنسافي في حٌبًو لسٌيدنا رسوًؿ اهلل أفيبلغي ىذه الٌدرجة؟ كيفن كيف يمكن أف يقبلى 
 العقل كلمةن من ىذا القبيل؟

ىذه الكتلة يضٌحى بها بسبًب ىذا الٌتنٌطعن  ىذا ىو كاقعنا أيٌها اإلخوةن العالىمي العربيُّ كاإلسبلميُّ 
ىذا الٌتنٌطع الذم يجرُّ األمة  نان إلى أقالى ىذا الٌطرؼن كيجرُّ األٌمةى  نان إلى أقالى ىذا الٌطرؼن 
كيجٌرىا أقالان إلى أطراؼو أخرل كثيرة ككثيرةن كانظركا إلى الٌنتائجن انظركا إلى الخبلفاتن انظركا 

إلى الٌشقاؽن من الذم يستفيدي منو؟ من الذم يبني عليو ساقان فوؽى ساؽو إلى الخالوماتن انظركا 
من البنياف؟ العدٌكن العدٌك ىو الذم ينفخ في نيراف ىذه الخبلفاتن أنحني مجنونوف؟ بلغنا درجةى 

الجنوًف أيها اإلخوةن أـ نحني متجاىلوف؟ أـ إف  مالالحنا أكدت بنا إلى ىذا الحٌد من اٌتخاًذ الٌدين 
بوى ما يكوفي بكرةو تيقذؼي إف بالعقوؿ المتنطٌعة كما قاؿى رسوؿي اهللن أك باألقداـً الٌدافعةن كبل أش

األمريًن سواءن كأمامي صوره كثيرةه لهذا الٌتنٌطع كيضيعي الوقتي عن ذلكن كلكٌني أحبُّ أف أعودى إلى 
بها منذي فجًر اإلسبلـً إلى صدًر حديثيهلل ىذه األٌمة بيًليىت بأعظًم ماليبةن بأعظًم ماليبةو حاقىت 

يومنا ىذاهلل ماليبةي الٌتفٌككن ماليبةي الٌتشٌتتن كلذلكى أسبابه متنٌوعةن كلكن  ىذا من أخطًر 
األسبابن لن أتحٌدثى عن سببو يأتينا من عدٌك فهذا شيءه طبيعٌين لن أتحٌدثى عن سببو نيدفعي 

العجيب الذم تنزؼي منوي الٌدماءي من األكبادن األمري  إليًو دفعان ربٌما كافى ىذا أمران طبيعٌيانن لكن  األمرى 
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الذم يشٌكلي ماليبةن داىمةن أخرلهلل أف يكوفى المسلموفى ىم العاملى األٌكؿ في ىذا الٌتشرذـ 
 كبسبلًح اإلسبلـن كبسبلًح اإلسبلـً نفسو. فأنا أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يقينا شر  الٌتطٌرؼ.

المقالودكفى بهذا الٌتطٌرؼن كأنتم اٌلذينى تعانوفى من االنجذاًب إلى ىنا  نان كإلى ىنا أيٌها اإلخوة أنتم 
 نانن ما العاصم؟ العاصم أف تدرسوا دين اهللن كأف تتبٌينوا شريعةى اهلل كأف تخلالوا عملكم هلًل عز  

يميًن أف يؤثٌػرى كجٌلن عندئذو سيكرمكم اهللي بالٌتوفيع. ال يمكني لمن يجذبكم إلى تٌنٌطعو ذاتى ال
عليكمن كال يمكني لمن يريدي أف يجذبكم إلى تنٌطعو ذاتى الٌشماًؿ أف يؤثٌػرى عليكم بشكلو من 

 األشكاؿ.

نحني نؤمن بالٌتالٌوؼن كلكٌنا كاهلل ننكري الٌتالٌوؼى عندما يكوفي كعاءن لبدعو كاذبةن ننكري الٌتالٌوؼ 
عندما تتحٌوؿي العبوديٌةي هلًل إلى العبوديًٌة عندما يكوفي سٌلمان لشهرًة أشخاصن ننكري الٌتالٌوؼ 

لؤلشخاصن ننكري الٌتالٌوؼ عندما يدفعي أصحابوي إذا ماتى لهم شيخه أف يقيموا لوي نالبان تذكاريٌان 
ككأنٌوي ييعبدي من دكًف اهلًل سبحانوي كتعالىن ما كفرنا بالٌتالٌوًؼ الذم ىو لبُّ اإلسبلـن كلكٌنا نجحد 

 ذي ألمثاًؿ ىذه البدع.بالٌتالٌوؼ الذم يػيٌتخ

كنحني ال يمكن أف نبتعدى عن إسبلمنا الحقيقٌين عن طريًع شعاراتو اسميها محاربةي البدعن ثم  إننا 
نجد أف  ىذه الٌشعاراًت في كادو كأف  الواقعى في كادو  خرن كأف  الذم ييحارىبي في الواقًع ىو ديني اهلل 

 كليست الًبدع.

يقاؿي إيٌاكم الغلٌو في حبٍّ رسوًؿ اهللن عن طريًع محاربًة البدع يقاؿي أين اهلل عن طريع محاربة البدع 
كلن تكوفى مسلمان إال إذا أشرتى بلصبعك ىكذا كقلتى في األعلىن أيضان ىذا ممكن. كنسأؿي اهللى 

ةن عز  كجل  أف يلهمنا الٌرشد كأف يجعلنا ممن قاؿى اهللي عز  كجٌل عنهمهلل ))ككذلكى جعلناكم أمٌ 
 كسطان((ن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم..
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 ػجوربْ ِٓ ػجو اٌٙغوح
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. كأكصيكم أيها

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

يحتفلي العالمي اإلسبلميُّ كٌلوي في ىذه األيٌاـ بعاـو ىجرمٍّ جديدو أقبلى يذٌكرىم بمعلمةو من معالًم 
اسبات اإلسبلـن كبمشهدو عظيمو خطيرو من مشاىًد الٌسيرًة الٌنبويًٌة المعٌطرةن كنحني في مثًل ىذه المن
ال بد  أف نذٌكر بأننا لسنا من االحتفاالت الٌشكلٌيًة بتاريخنا بشيءن فهنالك أناسه يحتفلوف 

بذكرياتهم الٌدينٌيًة أك الٌتاريخٌية باحتفاالتو تقليديٌةن كلكٌننا لسنا من ىذا المنهًج في شيءن ذلك 
إلى اهلًل سبحانوي كتعالى كسيران إلى  ألننا إذا احتفلنا بشيءو من ىذه الذٌكريات فلنما نفعلي ذلك تقٌربان 

مرضاتون كلقد علمتم أف  اهللى عز  كجٌل ال يقيمي كزنان لهذه الٌشؤكًف كاألعماًؿ الٌتقليديٌةن كسمعتم مراران 
كتكراران قوؿى سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "إف  اهللى ال ينظري إلى صوركم كال إلى أجسادكم 

 إلى قلوبكم". كلكن ينظري 

كلكن في الوقًت الذم ننكر كنحٌذر من أف ننهجى ىذا الٌتقليدم  في االحتفاًؿ بذكرياتنا كمشاىًد 
ـى ىذه الذٌكرياتن ال كقفةن  تاريخنا العظيًم األغٌرن فلننا في الوقًت ذاتو نهيب لضركرًة أف نقفى أما

امها لنأخذى منها الٌدركسى كالعبرن ثم  لنبادر تقليديٌةن ال معنى كال قيمةى لهان كإنما علينا أف نقفى أم
فنٌتخذى من ىذه الٌدركًس كالعبر منهجان عملٌيان كسلوكٌيان في حياتنان نقٌوـي بهذا المنهج المنحرؼى في 
سلوكنان كنالل ي بهذا المنهج الفاسدى من تالٌوراتنا كأعمالنان كعندئذو نكوفي قد سلكنا مع تاريخنان 

ٌيدنا محٌمدو صٌلى اهللي عليًو كسٌلم الٌنهجى الذم يرضي اهللى عز  كجٌل كالذم يرضي كفي صلتنا بنبٌينا س
 رسولوي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ.
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أريدي أف أكض ى لكم باختالارو أيها اإلخوة أف  ىجرةى سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم من مٌكةى 
يمين ينبغي أف نتنٌبوى إليهمان ألف  لهما عبلقةن كأم  عبلقةو إلى المدينة تتضٌمني فيما تتضٌمن معنييًن عظ

.  بواقعنا اليـو

المعنى األٌكؿن يٌتاللي بشخالٌيًة سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كيلقي الٌضوءى على ىويٌتو 
 كيؤٌكدي نبٌوتوي كرسالتوي التي تنٌزلت عليو كحيان من عنًد اهلًل سبحانوي كتعالى.

ن عبرى األجياًؿ التي كإٌنك م لتعلموف أك ينبغي أف تعلموا أنٌوي لم يكن ىناؾ خبلؿى الٌتاريًخ المنالـر
انقرضتن لم يكن ىنالكى من يفٌسري نبٌوةى سٌيدنا رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم بأنٌها رسالةه قومٌيةه 

كحيها من جماعتو في مٌكةن أخذىا المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلم كرضعى لبانها من قومون كأخٌذ 
لم يكن ىنالكى في األجياًؿ الٌسابقًة من يفٌسري الٌنبٌوةى ىذا الٌتفسيرى المفترل حٌتى جاء ىذا العالرن 
فرأينا ألٌكًؿ مٌرة من يزعم بأف  سٌيدنا محٌمدان صلى اهللي عليًو كسٌلم إنما كانت رسالتوي انعكاسان اماؿو 

جوانً  قومًو كإخوانًو في مٌكةن انعكست ىذه ااماؿي كالتٌػٌرىاتي  كتٌرىاتو كانت تفور كتالوؿي بينى 
 على شخًه المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلم فكانت رسالتوي تعبيران عن أمانٌيهم كرغائبهم.

في عالرنا اليـو رأينا من يتواق  كيفٌسر نبٌوةى رسوًؿ اهلل بهذا الٌشكلن كإنٌهم ليعلموف كما تعلموف 
في ىذا الٌتالٌورن كيشاءي البارم سبحانوي كتعالى بحكمتو الباىرة كبعلمًو الذم يٌتسعي أنٌهم كاذبوفى 

للغيبن للماضي كالحاضًر كالمستقبًل كٌلون أف يجعلى من ىجرًة سٌيدنا رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو 
ألكراًؽ التي كسٌلم أداةن تقطعي ألسنةى ىؤالًء المتخرصينن كتمٌزؽي ىذه الًفريىةى على لسانهم أك في ا

 يكتبونها كينشركنها في العالًم الذم من حولهم.

لماذا يهاجري المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ إف كانت دعوتوي انسجامان مع  ماًؿ قومًو في مٌكة؟ 
لماذا يضطرُّ إلى أف يهاجر مٌكة المكٌرمة بعدى مضي  ثبلثةى عشرى عامان من المحاكلة كمن المالاكلة 

ة؟ لماذا جاءت جهوده كٌلها كجهوًد معوؿو صدئ يحاكؿي صاحبوي أف يحٌطمى بو صخرةن كمن المحاكر 
عاتية؟ لو أف  دعوةى سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم إنما انبثقت من أرًض مٌكة كلم تنزؿ إليًو 

لدعوتو كحيان من سمائهان إذان لما احتاجى ألف يهاجرن كلرأل في أىل مٌكة خيرى من يستجيبي 
كينسجمي مع رسالتون كلكن  اهللى العلي  العظيم أثبت لهؤالء المفترين أف  سٌيدنا رسوؿى اهلًل صلى اهللي 

عليًو كسٌلم إنما تلقى ىذه الٌرسالةى كحيان من ربٌو كلم تتفٌجر من تحًت قدمًو من أذىاًف قومو 
ـى الذم تلٌقاهي مع دعوتو كرسالتو كأصحابًو من حولون ك يةي ذلك أف  الٌنالرى الذم جاءه كأف   االنسجا
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إنما جاءه من ىناؾن من صقعو بعيدو ناءو لم يكن يتوٌقعي سٌيدنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم أف 
 ينبتى لوي الٌنالري من ىناؾ.

كىكذا فقد كانت ىجرةي المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلم التي اضطر  إليها فعبلنن من مٌكةى إلى 
دينة تكذيبان تاريخٌيان قضى اهللي عز  كجٌل بو قبلى أربعةى عشرى قرنان من كالدًة ىذه الًفٍريىٍة التي يكذبي الم

 بها أصحابها على اهلًل كعلى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم.

ن فهي أف  اهللى عز  كجٌل شاءى  أف يجعلى في  كأٌما الحكمةي الثٌانية كالمتعٌلقةي ىي األخرل بحياتنا اليـو
عمًل سٌيدنا رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم كفي عمًل أصحابًو من حولو درسان كبيانان لنا نحني 

المسلمينن يقوؿي بلساًف الحاًؿ الذم ىو أفال ي كثيران من لساًف المقاؿهلل إف  اإليمافى أك اإلسبلـى 
يكٌلفي صاحبوي شيئانن كإنما يالدؽي المسلمي  ليسى بالٌتمٌني كال بالتحٌلي كال بالكبلـً الفارًغ الذم ال

في إسبلمًو عندما يذكر قيمةى ىذا اإلسبلـً الذم يالدؽي بو تضحيةنن إنما يثبتي صدؽي ىذا اإلنساًف 
المسلم عندما يجدي أماموي تضاريسى الٌشهوات كاألىواء كاقفةن كالعقبًة الكؤكًد أمامون إما أف يقفى 

ن كإما أف يتجاكزى ىذه العقبات كيحٌطمها فيضٌحيى عندئذو بشهواتو دكنها فيضٌحي بليمانو المزعـو
كأىوائو في سبيًل إيمانو كإسبلمًو هلًل سبحانوي كتعالىن ىكذا يثبت المسلموف صدؽى إسبلمهم أك الن 
فلنهم ال شك  يعٌبركفى عن كذبهم في دعول ىذا اإليماًف كاإلسبلـن ماذا كٌلفت الهجرةي رسوؿى اهلًل 

؟ كٌلفتوي أف يترؾ الوطنن كالوطني حبيبه إلى نفوًس أصحابون كٌلفتوي ككٌلفتهم أف يتركوا في كأصحابو
مٌكةى األمواؿ كالمٌدخرات كالٌذخر الوفير كالعقاراتن كالبساتين كالحدائع كالدكرن أف ينفضوا 

 أيديهم من ذلك كٌلون كأف يرحلوا إلى اهلًل عراةن إال من اإليماًف بو.

ـى ىذه العقباتن ثم  إف  اهللى أعلنى لنا ىكذا شاءت األق دارن كىكذا كضعهم اهللي سبحانوي كتعالى أما
كنٌبهنا إلى كيفٌيًة الالدؽ. صدقوا ما عاىدكا اهللى عليون ك ثركا الباقيى على الفانين ترؾى أكلئكى الذينى 

 ا كما تعلموفى إلى ذلك.ىاجركا مع رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كل  ما يملكوف ألنٌهم اضطٌرك 

كلعٌلكم تعلموف أف  صهيبان الٌركمٌين ككافى قد تزٌكجى في مٌكة ىاجرى ىو ااخرى إلى رسوًؿ اهلل كمعوي 
حفنة يسيرةه من الماًؿ كزكجتون فخرجى لوي كمينه من المشركينى في الٌطريع فقالواهلل )جئتى إلينا 

ا كجمعتى ىذا الماؿ لدينان أفتريدي اف تمضيى صعلوكان ال ماؿى لك كال زكجةن فتزٌكجتى من عندن
بذلكى كٌلو إلى صاحبك(؟ جٌردكهي من الٌزكجةن كجٌردكهي من الماؿن كلكن  صهيبان رضيى بذلكى كٌلو 
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كرحلى كىو قريري العيًن كالقلًب إلى اهلًل عز  كجٌلن عاريان إال من أغلى ما يغني اإلنسافن أال كىو 
 رسوًؿ اهلل.إيمانوي باهلًل كإيمانوي ب

ىكذا يعٌلمنا اهللي كيعٌلمي أجياؿى الٌدعاة بل أجياؿى المٌدعينى أنٌهم مسلموفن أف  اإلسبلـى ىكذا يكوفن 
ن أقوؿي إف   كمن كافى سائران على ىذا الٌنهج فبوسعًو أف يقوؿى أنٌوي مسلمه صادؽن كإال فليعلم بأنٌو مدٌعو

ن ألف  أكثرى المسلمينى في ىذا ىذه الفائدة أك ىذا المعنى الثاني مما يخالن ا نحني المسلمين اليـو
اليـو التقطوا من اإلسبلـً ما ال يكٌلفهم شركل نقيرن تعملوا من اإلسبلـ مع األلفاًظ كالٌشعاراًت 
كالكلماًت الفارغةن حتى إذا رأكا أنفسهم أماـ ما يكٌلفهم شططان أك قريبان من الٌشط ن أعرضوا 

وا باالٌدعاءاًت كالكلماًت التي ال تكٌلفهم رأسى ماؿن ىذا ىو كاقعي أكثر كال كتجاىلوا كتناسوا كاكتف
ن فأينى ىي صلتنا بجيًل الهجرة؟ أين ىي صلتنا برسوًؿ الهجرًة  أقوؿي كٌل المسلمينى في عالرنا اليـو

اران سٌيدنا محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن لقد أثمرت الهجرة بسبب ىذا المعنى الذم قلتوي لكم ثم
عجيبةن كغريبةن أبدلهم اهللي بدالن من الوطًن الذم تركوهي فعبلن أكطانان كثيرةن أبدلهم اهللي عز  كجٌل بدالن 
من الماؿ اليسير كنوزان من الخيراًت سيقت إليهم من ببلد الٌركـً كالفرسن أبدلهم اهللي عز  كجل  بدالن 

ني الذينى كيضعنا على رأًس ىذا الٌطريعن كلكٌنا  ثرنا من ذلك الٌشتات قٌوةن ككحدةن كتضامنانن أٌما نح
الٌشهواًت كاألىواءن فليسى لنا أف نسأؿى اهلل ثماران كتلكى الٌثمار التي أكرـى اهللي بها جيلى الهجرةن 
هلل إننا أذاٌلء  ليسى لنا أبدان أف نقوؿهلل إننا مستضعفوفى فأينى ىو نالري اهلل مٌنا؟ ليسى لنا أبدان أف نقوؿى

 ىو إعزازي اهلًل عز  كجٌل لنا؟ ما الذم أعطيتموهي رب كم لتمٌدكا أيديكم إليو فتطالبوهي بهذا كٌلو؟ فأينى 

إف  فينا من يضيعي ذرعان حٌتى بالنُّالً  أيٌها اإلخوةن فكيفى نتالٌور أف  لنا أف ننطعى بألسنةو تطلبي من 
األجياؿ؟ منذي أسبوعين أك ثبلثًة أسابيع تحٌدثتي اهلًل سبحانوي كتعالى مالم يحٌققوي لنا كما حٌققوي لتلكى 

عن الٌتٌجار الذينى  ثركا أف ينسوا أكامرى اهلل كأخبلؽى اإلسبلـ في نطاًؽ دعايتهم التي يعكفوف عليها 
لتجاراتهمن  ثركا أف يحققوا ىذه الدعاية كلو كانت على حساًب األخبلؽن كلقد بلغني أف  في 

رعان بهذه الٌناليحةن من ضاقوا ذرعان بهذا المعركًؼ الذم أمرتهم بو ىؤالًء الٌتٌجار من ضاقوا ذ
كذلك المنكًر الذم حٌذرتهم منون كلقد قيلى لي إف  منهم من قاؿهلل أليسى لوي شيءه يتحٌدثي عنوي إال 
ىذا الموضوع؟ إذا كاف تجارنا المسلموف يضيقوف ذرعان بالٌنال ن يضيقوفى ذرعان باألمًر بالمعركًؼ 

عن المنكرن فضبلن عن أف يسمعوه فضبلن عن أف يطٌبقوهن ففيمى نطالبي اهللى عز  كجٌل بشيءو  كالٌنهيً 
لم ندفع ثمنو؟ فيمى نطالبي اهللى عز  كجٌل بأف يرفعى عن كواىلنا ىذا القس  من الٌذؿ كنحني لم ندفع 
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ا كانت كلُّ شريحةو من شيئان من قيمًة العٌزًة التي نطم ي إليها بشكلو من األشكاؿ؟ قلتي لنفسيهلل إذ
الناًس تضيعي ذرعان بالمنكًر الذم أذٌكرىا بون ىذه تضيعي ذرعان بالمنكًر الذم تلٌبست بو كتقوؿي أك 
ترسلي إلي  كبلمان مفادهي أليسى لكى شيءه  خري تتحٌدثي عنون كالٌشريحةي الثٌانيةي ىكذان كالثٌالثةي ىكذان 

 مرىم بالمعركًؼ كننهاىم عن المنكر كالكلُّ يضيعي ذرعان؟كالٌرابعةي ىكذان إذان فمن ىم الذم نأ

بقيت شريحة كاحدةن أال كىي شريحةي القادًة كالحٌكاـن إذا تحٌدثتي عنهم صٌفعى الجميعن كإذا 
ذٌكرتي الٌناس باالنجرافاًت أك المنكراًت التي قد ينح ُّ فيها بعضهم أك كٌلهم صرتي بطبلن في أعيًن 

ىو الاٌلدؽي مع اهلل؟ أال نرجعي إلى أنفسنا لنٌتهمهاهلل لماذا أضيعي ذرعان بأف  كقلوًب الجميعن أفهذا
يشارى إلي  بالبناف بلطفو كبتذكرةو محٌبة؟ لماذا أضيعي ذرعان بأمرو بمعركؼو كنهيو عن منكر؟ كقد أمرنا 

 اهللي عز  كجٌل بذلك.

بشيءن تعاملنا مع اهلًل بالٌشعارات كىو عندما يكوفي ىذا كاقعنا فلنعلم أنٌوي ليسى لنا أف نطالبى اهللى 
يتعاملي معنا أيضان مع الشعاراتن فخذكا من الٌشعاراًت ما طابى لكم كاعتالركا من الٌشعاراًت ما 
يمكني أف تجعلوا منوي مالدرى عزٍّ لكمن كاعتالركا منها ما يمكني أف يكوفى مالدرى كحدةو لكمن أقوؿي 

 قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 أ١ّ٘خ اٌزبه٠ـ اٌٙغوٞ فٟ ؽ١بح ا١ٌٍَّّٓ

  

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك ل
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 هلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول ا

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كردى عن رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم أف  من أشراًط الٌساعة أف يتقاربى الٌزمنن كلقد عشنا كرأينا 
ن  ىذا الذم أخبرى عنوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن فها نحني نرل كيفى يمرُّ الٌشهري ككأنٌوي يـو

ـي ككأنٌوي شهرن كلسوؼى نرل عندما ينقضي العمري كٌلو ككأننا لم نلبث كىا نحني نرل كيفى  يمرُّ العا
 في ىذه الٌدنيا إال نزران يسيران.

باألمس استقبلنا عامان ىجريٌان جديدان ككٌدعنا نظيرهن كمنذي يومين فتحنا أبالارنا لننظرى أننا قد تجاكزنا 
ةن فها نحني نستقبلي عامان ىجريٌان جديدانن كلستي اافى عامان بأكملون كأننا طوينا من أعمارنا سنةن كامل

بالدًد أف أبٌين لماذا تتقاربي األزمنة قبيلى قياـً الٌساعةن كما الٌسببي العلميُّ لذلكن إف  ىنالكى 
ألسبابان كثيرة ككٌلها أسبابه علمٌيةه حقيقٌيةن كلكٌني ااف لستي بالدًد الخوًض في ذلكن كلعٌلنا 

ا في مناسبةو أخرل إذا شاءى اهللي عز  كجٌلن كلكٌني أريد أف أنٌبو نفسي كأنٌبهكم إلى نتكٌلمي في ىذ
أىٌمٌيًة الهجرًة المشٌرفة في حياًة المسلمينى أٌكالنن ثانيان أريدي أف أذٌكركم بأىٌمٌيًة الٌتاريًخ الهجرٌم 

صميًم الٌدينن كىو من أىمٍّ  كأىٌمٌيًة رصًد سنواًت الٌزمًن في تاريخها الهجرٌمن كىذا شيءه داخله في
 ما ينبغي للمسلمينى أف يتنٌبهوا إليو كال يبتغوا عنوي بديبلن.

أما أىمٌيةي الهجرًة في حياًة المسلمين فبل أحسبي أف  ىنالكى نعمةن أسداىا اهللي عز  كجٌل ألصحاًب 
كجٌل أجلُّ كأرفع من إكراـً اهلًل رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم بعدى نعمًة اإلسبلـ كاإليماًف بو عز  

عز  كجٌل لهم إذ أخرجهم من أرًض الٌشرًؾ كبٌوأىم في تلكى المدينًة التي اختارىا اهللي سبحانوي 
كتعالى لهم لتكوفى فاتحةى عهدو إسبلميٍّ في العالًم كٌلون كلتكوفى تلكى األرض مشرؽى دكلة كمبعثى 
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ضي كٌلهان ما أظنُّ أف  ىنالكى نعمةن أسداىا اهللي عز  كجٌل مجتمعو إسبلميٍّ عظيم تشرؽي بنورًه األر 
ألصحاًب رسوًؿ اهلل بعد اإلسبلـ أجلُّ من ىذه الٌنعمةن بل ما أظٌن أف  ىنالك محنةن امتيحنى بها 

أصحابي رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم فنجحوا فيها كمحنًة إخراًج اهلل عز  كجل  لهم من ديارىم 
همن كتقطيعهم عن أرحامهمن كعن أموالهم المنقولًة كغيًر المنقولة في سبيًل شيءو كاحد أال كأكطان

كىو أف تسلم لهم العقيدةي الاٌلحيحة كأف يستمٌركا على اتٌباًع نبٌيهم عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن ما من 
مدكا لها صمودان تاٌمان  محنةو ابتلى اهللي عز  كجٌل بها أصحابى رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم فال
 كتلكى المحنةن أمرىم رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم بالهجرًة فقالوا لٌبيك.

كماذا كانت تعني الهجرة؟ تعني أف ينظركا إلى ديًن اهلًل الذم  منوا بون فيتمسكوا بو كيتركوا في 
في سبيلًو األرضى كالعقارن سبيلو الوطنن كقد علمتم كم يتعٌشعي اإلنسافي إلى كطنون كأف يتركوا 

كإن كم لتعلموفى مدل ارتباًط اإلنساًف بأرضًو التي يملكهان كأف يتركوا في سبيًل ىذه العقيدة الٌرًحمن 
األقارب إذا اقتضى األمرن كإن كم لتعلموفى أف  تقطيعى القلًب كالكبد ربٌما كافى أىوفى من ذلكن 

كتركوا الوطنن كاستدبركا األرضن كنفضوا أيديهم من الٌدنيان  فاستجابوا جميعان ألمًر اهلًل عز  كجلٌ 
بل ترؾى الٌزكجي زكجتون كترؾى األبي أكالدهن كترؾى القريبي أقاربو في سبيًل أف ال يبتعدكا عن رسولهم 

 محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كفي سبيًل أف تسلمى لهم العقيدة.

ستجابى اهللي دعاءىم فقاؿ عز  من قائلهلل ))فىاٍستىجىابى لىهيٍم رىبػُّهيٍم فلما استجابوا ألمًر اهلًل عز  كجٌل ا
ًمن أىنٍّي الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مٍّنكيم مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍعضيكيم مٍّن بػىٍعضو فىال ًذينى ىىاجىريكٍا كىأيٍخرًجيوٍا 

ًبيًلي كىقىاتػىليوٍا كىقيًتلي  ا ًديىارًًىٍم كىأيكذيكٍا ًفي سى هيٍم سىيٍّئىاتًًهٍم كىأليٍدًخلىنػ هيٍم جىن اتو تىٍجًرم ًمن تىٍحًتهى وٍا أليكىفٍّرىف  عىنػٍ
هي حيٍسني الثػ وىاًب((.  األىنٍػهىاري ثػىوىابان مٍّن ًعنًد الٌلًو كىالٌلوي ًعندى

التي كمن أجًل ىذان كألف  أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم علموا عظمى ىذه الٌنعمًة 
أسداىا اهللي إليهمن كعلموا مدل توفيًع اهلل إذ حالفهم في خركجهم عن ديارىم في سبيًل اهلًل عز  
كجٌل ألجًل أنٌهم قٌدركا ىذه الٌنعمةى حع  تقديرىان فقد كانوا ال يركفى لحياتهم تاريخان غيرى تاريًخ 

 الهجرة.

ٌلم إذا أرادى أف يؤرٌخى لحادثةو أرٌخها بما قبلى كافى الٌرجلي من أصحاًب رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كس
الهجرًة بكذان أك بما بعدى الهجرًة بكذان إذا لم يكن أحدىم يرل في الٌزمًن معلمةن بارزةن تستأىلي 
الوقوؼى عندىان كتستأىلي دكرافى األحداًث حولها أجل  كأرفعى من الهجرةن بل لقد ريكمى أف  كفدى 
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إلى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كأمرى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم  نالارل نجراف عندما جاءى 
علٌيان أف يكتبى بينهم كبين المسلمين كتابانن أمرى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أف يؤرٌخى ىذا 
كىكذا الكتاب بكلمًةهلل )كيتبى بعدى خمسو من الهجرة(ن أم بعدى مركًر خمًس سنواتو من الهجرةن 

فلف  أٌكؿى من استعملى الٌتاريخى الهجرٌم ىو المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كقد درجى الاٌلحابةي 
 جميعان على منوالو كإف لم يكن ىذا الٌتأريخي قد اٌتخذى شكلوي الٌرسمٌي.

ـي إلى الٌرفيًع األعلىن كجاءى من بعدًه أبو  بكرو ثم  عمر فلما رحلى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
 من األيٌاـً مجلسى شوراهن كطلبى منهم الٌرأم في إبداًء تاريخو 

رضي اهللي عنهمان جمعى عمري في يوـو
يعتمدكنوي في قضاياىم المالٌية كاالجتماعٌية كالٌسياسٌيًة المختلفةن فأجمع أمرىم على أف يٌتخذكا من 

كا من الهجرًة تاريخان لهمن يؤرٌخوف الهجرةن كال شيء غير الهجرةن أجمع أمرىم على أف يٌتخذ
بالعاـً الهجرمٍّ بدءان من شهًر محٌرـن أم قبلى الهجرًة بشهريًن كبضعًة أيٌاـن يؤرٌخوف بهذه الهجرًة 
أحداثهم كٌلهان كىكذا اجتمعت كلمةي أصحاًب رسوًؿ اهلًل جميعانن ثم  اجتمعت كلمةي الٌتابعينى من 

األجياًؿ اإلسبلمٌيًة من بعدىم جميعان إلى يومنا ىذان أٌف على  بعدىم جميعانن ثم  اجتمعت كلمةي 
المسلمين إذا أرادكا أف يتبٌينوا تاريخهم كأف يحٌددكا معالمى أحداثهم أال يبتغوا عن الهجرًة بديبلنن 
كأف ال يستعيضوا عن مقياًس الهجرًة أم  مقياسو زمنيٍّ يعتمدكف عليون ككيفى يحعُّ لهم أف يفعلوا 

الهجرةي تذٌكرىم بأعظًم نعمةن بل كيفى يفعلوفى ىذا كرسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم ىو أٌكؿي ىذا ك 
 من جعلى الهجرةى تأريخان عندما كتبى الكتابى بينوي كبينى كفًد نالارل نجراف.

إذا علمنا ىذا يا عبادى اهلل فلنتساءؿ بعدى ذلكهلل أيجوزي لنا اليـو أف نطوم االعتمادى على ىذا 
لٌتأريًخ الهجرٌم بعدى أف اعتمدهي رسوؿي اهللن كبعدى أف اعتمدهي أصحابي رسوًؿ اهلل كبعدى أف أٌكدى ذلكى ا

عمري بني الخطٌاب فتم  ذلكى إجماعانن أيجوزي للمسلمينى ىذا؟ لقد علمنا أف  إجماعى المسلمينى حٌجةه 
أمرن أف يكسركا طوؽى ىذا  قاطعةن كال يجوزي للمسلمين إذا أجمعت األٌمةي اإلسبلمٌيةي على

اإلجماعن ثبتى ذلكى بنهٍّ صري و بل بنالوصو صريحة من كتاًب اهلًل عز  كجٌل من ذلك قوؿي اهلًل 
سبحانوي كتعالىهلل )كمن يشاقع الٌرسوؿى من بعًد ما تبٌينى لوي الهدل كيٌتبع غيرى سبيًل المؤمنين نولًٌو ما 

يلي الذم أجمعى عليًو سائري المسلمين في عالرو من توٌلى كناللًو جهٌنمى كساءت ماليران(ن الٌسب
 العالور يغدك حكمان إجماعيان يأمري بو اهللي عز  كجٌل أمران قطعٌيان كيحٌذري من الٌتحٌوًؿ عنو.
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أرأيتم إذان؟ بعدى ىذان ىل يجوزي لنا أف نتحٌوؿى عن االعتماًد إلى الهجرةن فنعتمدى على عاـً كفاًة 
عليًو كسٌلم مثبلن؟ كمن ذا الذم يفعلي ىذا؟ لماذا كافى المسلموفى إلى ىذا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي 

العالر يؤرٌخوفى أحداثهم بالهجرة؟ ألف  الهجرة أعظمي ما يعتزُّ بًو المسلمن كألف  الهجرة أعظمي نعمةو 
 تزُّ بو.أسداىا اهللي لعبادًه المسلمينن كاإلنسافي عندما يؤرٌخي أحداثو يؤرٌخها عادة بأعزٍّ ما يع

من ذا الذم يعتزُّ باألحدكثة التي ال يمكني أف نرل ماليبةن ىز ًت الٌدنيا أجمع؟ من ذا الذم يمكني 
أف يٌتخذى من ىذه األحدكثًة تاريخان يعتزُّ بو؟ ىل مٌرت على اإلنسانٌيًة ماليبةه أجٌل من افتقادىا 

ف إذا نزلت بًو ماليبةه ما فأرادى أف يعٌزمى رسوؿى اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم؟ كقد علمنا أف  على اإلنسا
نفسوي تجاىهان عليًو أف يتذٌكرى ماليبةى المسلمينى جميعان في افتقادىم رسوؿى اهلًلن فكلُّ ماليبةو تغدك 
بعدى ذلكى جلبلن كىٌينانن من ذا الذم يجرؤ أف يقوؿى ال بل نحني نعتزُّ بالعاـً الذم توٌفيى فيًو رسوؿي 

ذلك معلمةن لتاريخنا كمعلمةن ألحداثنان يرسخي بذلك ما أمرى بو رسوؿي اهلًل علٌيان عندما  اهللن فنٌتخذي من 
كافى يكتب كتابى صل و بينوي كبينى كفًد نالارل نجراف كينسخي بذلك إجماعان استقر  أمره عبرى أجياؿو 

ى عليًو الاٌلبلةي متطاكلةو من الٌزمن؟ أك من ذا الذم يؤثري على ىذا التاريخ الذم أمرى بًو المالطف
كالٌسبلـ الٌتاريخى الميبلدم  مثبلن؟ ذلك الٌتاريخ الذم تعتزُّ بو أٌمةه ال شأفى لنا بها كال شأفى لها بنا؟ 

يعتزُّ بو أناسه ليسوا من أبناًء جلدتنا؟ من ذا الذم يتشٌرؼي باإلسبلـ كيتشٌرؼي بنسبتًو إلى رسوًؿ اهلل 
اريخى الهجرًة من ذىنو كيثٌبتي الٌتاريخى الميبلدم  في فكرًه أك صلى اهللي عليًو كسٌلم ثم  يمحوا ت

مفٌكرتو؟ ثم  إنٌا قد علمنا أف  كل  األحكاـً الٌشرعٌيًة المنوطًة بأزمافو محٌددة إنما تناطي بالعاـً 
لذم الهجرٌمن تناطي بهذه األشهًر القمريًٌة المنوطًة بعامها الهجرٌمن على ىذا ينبغي أف يعلم أكلئك ا
يدفعوفى زكاةى أموالهمن كىكذا ينبغي أف يؤرٌخ كلُّ من ألزـى بحقيقةو أك بحكمو شرعيٍّ منوط بزمنو 

 معٌين.

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى العلي  العظيم أف يجعلى ظاىرنا كباطننان كأف يجعلى ظواىرنا كبواطننا 
 ديون فاستغفركهي يغفر لكم...مالبوغةن بالبغًة العبوديًٌة لون كأف يرزقنا االستمرارى على ى

 )مقدمة الخطبة الثانية(

 عبادى اهللهلل
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إنكم مقبلوف على ىذه األياـ العشرًة األكلى من شهًر محٌرـن إلى اليوـً العاشًر من ىذا الٌشهًر 
المبارؾن كىو اليوـي الذم سماهي رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم يوـى عاشوراءن كافى ىذا اليـو مأموران 
ـي ىذا اليوـً  باليامون يجبي على المسلمينى صيامون فلما أمرى اهللي عز  كجٌل بالوـً رمضاف أصب ى صيا
مندكبانن كقد كردى في صحيً  مسلم عن رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم أنٌوي لػٌما ىاجٌر إلى المدينًة 

لك فقالواهلل )ذلكم ىو اليوـي الذم المنٌورة سمعى أف  يهودان تالوـي يوـى عاشوراءن فسأؿى عن سبًب ذ
نٌجى اهللي فيًو موسى من فرعوف(ن فقاؿى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "نحني أحعُّ بموسى منكم"ن كأمرى 
هلل "أال من كافى  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ مناديان أف ينادمى في سكًك المدينة في ذلك اليـو

لم يكنى صائمان فيمسك". كىكذا كانت سٌنةي أك كافى صوـي  صائمان في ىذا اليـو فليتم  صومون كمن
يوـً عاشوراء سٌنةن ماضيةن من سنن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كقد كردى عنوي أنٌوي عليًو الاٌلبلةي 
كالٌسبلـ قاؿى في  خًر سنةو من حياتوهلل "لئن عشتي إلى قابل ألصومن  تاسوعاءى أيضان"ن كما كردى   

ستحٌب أف يوٌسعى المرءي في ىذا اليوـً على عيالون كالحقيقةى أف  اإلنسافى يستحبُّ لوي أف يوٌسعى أن وي ي
على عيالًو دائمانن كلكن  ىذه الٌسٌنة في ىذا اليـو تذكيران لئلنساًف بهذا المبدأن حتى إذا عٌودى نفسوي 

ـً كٌلون فوٌسعى على عيالو كلم يقٌتر تطبيعى ىذه الٌسٌنًة في ىذا اليـو تذٌكرى ىذا المبدأ خبلؿى العا
عليهمن كلُّ ذلك ينبغي أف يفعلوي اإلنسافي بقالدو كاحدن أال كىو أف يستدر  من كراًء ذلك مرضاةى 
اهلًل سبحانوي كتعالىن فلذا أقبلى إليكم ىذا اليـو يا عبادى اهلل فالوموه كتأٌسوا في ذلك سٌنةى نبٌيكم 

 ن كاعلموا أف  اهللى أمركم....محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ
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 ػوٚهح ِالىِخ اٌزٛثخ ٚاالٍزغفبه

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 وف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلم

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ما من ريبو في أف  أعظمى القرباًت إلى اهلًل عز  كجٌل كأف  من أعظًم الطٌاعاًت كالعباداًت كاألذكار أف 
ن كعبادةه يبلزـى اإلنسافي الٌتوبةى كاالستغفارى هلًل عز  كجٌل على الٌدكاـن فذلكى طاعةه من أبرٍّ الطٌاعات

من أرقى العباداتن كذكره من أدؽٍّ أنواًع الذٌكًر هلًل سبحانوي كتعالىن كال فرؽ في ضركرًة القياـً بهذه 
الطٌاعًة العظمى بينى فئاًت الٌناس على اختبلفهمن ال فرؽى بينى طائعو كعاصين بينى مستقيمو 

 سبحانوي كتعالى كعلى االستغفاًر من كمنحرؼن فالكلُّ مطلوبه منهم أف يعكفوا دائمان على الٌتوبًة هلل
الٌذنوًب كااثاـن كلعل  من أكضً  ما يدٌؿ على ىذا المعنى العظيم قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل )كتوبوا إلى 
اهلًل جميعان أيها المؤمنوف لعٌلكم تفلحوف(. تبلحظوفى أنٌها دعوةه من اهلل لعبادًه جميعانن دخلى في 

عاصين كالبرُّ كالفاجرن بل الٌرسلي كاألنبياءن كسائري العباًد الاٌلالحينى ىذه الٌدعوًة الطٌائعي كال
كالٌربٌانٌيينن كٌلهم شملهم ىذا الخطاب العظيمهلل )كتوبوا إلى اهلًل جميعان أيها المؤمنوف لعٌلكم 

 تفلحوف(.

 في اليوـً كلقد ص   عن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ قولوهلل "إنوي ليغافي على صدرم فأستغفري اهللى 
سبعينى مٌرة". كقد ص   عنوي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أنٌوي كافى يكٌرري في المجلًس الواحًد قولوهلل "اللهم  
اغفر لي ذنبي كتب علٌي إٌنك أنتى التٌػٌوابي الٌرحيم"ن ككافى الاٌلحابةي رضوافي اهلًل عليهم يحالوف 

 صلى اهللي عليًو كسٌلم مرارانن كالمعنى الذم ىذه الكلمة في الجلسًة الواحدة يقولها رسوؿي اهللً 
ينبغي أف نتنٌبوى إليًو في ىذه الٌدعوةن ىي أف  اإلنساف مهما كافن ينبغي أف يعلمى أنٌوي مقالٍّره في جنًب 

اهلل عز  كجٌلن بل إف  اإلنسافى كٌلما ازدادى استقامةن في سلوكو كقربان إلى اهلًل في طاعاتو تنٌبوى إلى 
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ًد من تقاليرًه في جنًب اهلًل عز  كجٌلن ىذا فضبلن عن أف  سائرى الٌناس ما عدا الٌرسل كاألنبياء المزي
ـي الواضحة التي يستطيعي اإلنسافي أف  ـي الخفٌية أك ااثا عاصوفن متلٌبسوفى بااثاـن سواءه منها ااثا

ـى خطٌاء"ن ىكذا يقوؿي رسوؿي  اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم يعلمها كيحاليها في سلوكو. "كلُّ بني  د
"كخيري الخطٌائين الٌتوابوف". كيقوؿي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "المؤمني كاهو راقعن فطوبى لمن ماتى على 
ـي عبارةن عن ثوبو سابغ شٌرؼى اهللي عز  كجٌل بو العبدن فلف  من شأف ىذا  رقعو". أم إذا كافى اإلسبل

 ثوبى إسبلمًو بمعالية جلسى ليعودى فيرقعوي بالٌتوبة. اإلنساًف المسلم أنٌوي كٌلما مزؽى 

كذلك ىو شأفي المسلمن كٌلما كجدى أف  الٌشيطافى قد انتهز منوي فرصةن كزٌجوي في معالية التفت إلى 
نفسًو فجلس يتوبي إلى اهلًل عز  كجٌل كيستغفره ليعودى ىذا الٌثوبي الممٌزؽ فترٌقعوي الٌتوبةي كتعيدهي كما  

 كاف.

 غي لكلٍّ مٌنا أف يعلمى ىذان كإذا علمى المسلمي ىذه الحقيقة نٌبهتوي إلى معنييًن عظيمينهللينب 

أٌكلهما ينطوم على كعيدو كإنذارن ثانيهما ينطوم على بشارةو كرحمةو من اهلًل عز  كجٌلن أما المعنى 
ٌلن فهو أف  على الذم يتراءل في ىذا الكبلـ الذم نقوؿن كالذم يتضٌمني إنذاران من اهلًل عز  كج

المسلًم أف يعلم أف  اهللى يحالي عليًو سكناتًو كحركاتون كأف  اهللى يسٌجلي عليًو معاصيوي كٌلها كما 
يسٌجلي لوي طاعاتًو أجمع .. فلف لم يستر معاليتوي بتوبةو صادقةو كإنابةو إلى اهلًل عز  كجٌلن فلنٌوي سيرل 

 مغٌبةى معاليتًو عٌما قريب.

علم كم يعالي اهللى في يومو كليلون كلو أنٌوي أرادى أف يحاسبى نفسو ما أكثرى المعاصيى كاإلنساف ال ي
الخفٌية التي يمرُّ منها اإلنسافي غيرى عابئو بهان كغيرى ملتفتو إلى خطورتهان يظٌنها أمران ىٌينان كىي عندى 

 اهلًل عظيم.

اصي التي ينزلعي إليهان فلئن لم يتب إلى كىذه حاليو أال يتنٌبو إلى كثيرو من المع -فجديره باإلنساًف 
 اهلًل دائمان احتياطان كغسبلن للمعاصي التي لم يتنٌبو إليهان كقع في طائلًة ىذا اإلنذاًر اإللهٌي.

كأٌما البشارة التي تكمن في تضاعيًف ىذه الحقيقة فهي أف  على اإلنساًف أف يعلم أف  المعاليةى 
ون إنما الذم يقالي العبدى عن ربٌو ىو العكوؼي على المعالية ليست ىي التي تقالي العبدى عن ربٌ 

كنسيافي الٌتوبةن كاإلعراض عن استغفار اهلل سبحانوي كتعالىن المعاصي أمرىا ىٌين طالما كافى اإلنسافي 
يحملي بيده مغتسلى الٌتوبة الباردى العذب. كٌلما انزلعى في قاذكراًت المعاصي كٌلما أقبلى إلى مغتسًل 
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ًة فطٌهرى نفسوي بمائهان كىكذا فلف  الٌشيطافى لن يناؿى منوي أم  حظوةن كلن ياللى منوي إلى أمٍّ الٌتوب
 غاية.

كلكن  الماليبةى كل  الماليبة إنما تكمن في إحدل مكيدتين يكيدي بهما الٌشيطافي لئلنسافن المكيدةي 
يدم اهلل ليتوبى كيستغفر. كثيركفى ىم  األكلى أف يزٌجوي الٌشيطافي في المعاليًة ثم  ينسيًو الوقوؼى بينى 

الذين يعذركف أنفسهم ألنهم ضعاؼن كألف  الٌشيطافى يزٌجهم في المعاليًة تلوى المعاليةن كلكن هم ال 
يتنٌبهوف إلى أف  الٌدكاء موضوعه أمامهمن كأف  عقار الٌتوبة موضوعه بين يديهمن كأف  بلمكانهم أف 

 جرعة عندى كلٍّ زٌلةو من الٌزاٌلًت التي يدفعهم الٌشيطافي إليها.يستعملوا ىذا الٌدكاء جرعةن ف

الماليبةي الثٌانية كىذه الماليبةي العظمى أيضانن تكمني في تالٌورو خاطئن كجهالةو جهبلءن عندى أكلئكى 
ةو الذينى يتالٌوركف أف  الطٌاعاًت ال تتجٌزأ كأف  المعاصيى أيضان ال تتجٌزأن فلذا انزلعى أحدىم في معالي

من المعاصي بعدى أف تابى إلى اهلًل كأنابن كسوسى إليًو شيطانوهلل )إٌنكى لقد أسأتى العبلقةى مع رٌبكن 
ن  لقد كقعتى في المعاليةن كأيسًدؿى الحجابي بينك كبينى رٌبكن فلن يقبلى اهللي منكى طاعةن بعدى اليـو

لكثيرو من الجاىلين من عباًد  ففيمى صبلتيك؟ كفيمى طاعاتيكى كعباداتيك؟(. ىكذا يوسوسي الٌشيطافي 
اهلًل عز  كجٌل. كليتى األمرى كقف عندى كسواًس شياطيًن الجنن ال بل إف  لهؤالًء الٌشياطيًن جنودان 
كخدمان من شياطيًن اإلنًس كجٌهالهمن ممن يطيلوفى ألسنتهم بالفيتيىا كىم أجهلي الجاىلينن يقوؿي 

حةى سهرةن ال ترضي اهللن يقوؿي لوهلل )ما فائدةي صبلتك؟ كقد أحدىم لالاحبو كقد علمى أنٌوي سهرى البار 
ن كإف  اهللى ال يقبلي منكى  علمتي أٌنكى عاليتى اهلل باألمسن إف  اهللى ال يقبلي منكى صبلةن بعدى اليـو

ن ال تدخًل المسجد فلف  اهللى غنيٌّ عن عبادتك(. متى تعٌلمتى حٌتى تفتي؟ من قاؿى  طاعةن بعدى اليـو
 ذا حٌتى تتبٌرعى بالفتيا من عندؾ؟لكى ى

كقديمان عرفنا أف  العلماءن العلماءن العاملين بعلمهم كانت ألسنتهم تتلجلجي بالفتول إذا سيئلوان أما 
اليـو فلنا لنرل أف  الجٌهاؿى بحمًد اهلل الذم ال ييحمدي على مكركهو سواهن الذينى ال يتقنوفى أداءى 

 ان بالٌنطًع بفتاكل كاذبةن يجٌندىمي الٌشيطافي لو.صلواتهمن تطوؿي ألسنتهم أمتار 

كم مٌرةن قيلى ليهلل إف  فبلنان من الٌناًس قاؿهلل إف  صبلتكى لم تعد تيقبىلن كإف  إقبالكى إلى اهلًل أصب ى 
مرفوضانن لماذا؟ ألٌنكى تمارسي المعاليةى الفبلنٌيةن ألٌنكى تفعلي كذا ككذا. ىذا مخالفه لديًن اهلًل عز  

 ن كىذه رقيةي شيطاف ما ينبغي لئلنساًف أف يمٌكنى عقلوي منها يا عبادى اهلل.كجلٌ 
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الطٌاعات كثيرة ككلٌّ منها مستقلٌّ عن ااخرن لكٌل طاعةو مثوبتها. كالمعاصي كثيرةه أيضان ككلٌّ منها 
 يقوؿهلل مستقلٌّ عن ااخرن كلكلٍّ معاليةو أك على كلٍّ منها عقابهان ككلُّ شيءو بحساب. كرسوؿي اهللً 

"أتبًع الٌسٌيئةى الحسنةى تمحها كخالًع الٌناسى بخيليعو حسن". أليسى خيران لكى يا ىذا كقًد ابتبلؾى اهللي 
بالمعاليةن أليسى خيران لكى أف تبقيى على صلةو بينكى كبينى رٌبك؟ أف تبقيى على خي و ياللكى باهلًل عز  

سى خيران من أف تقطعى الجسرى كٌلون بينكى كجٌلن تجدهي في حاالت الٌشدائد ينجدؾ كيغيثك؟ ألي
كبينى اهلًل عز  كجٌل؟ رب  رجلو مرتكبو للمعاصي كٌلهاهلل يقامرن يرابين يشربي الخمرن يقعي في 
الفواحشن كلكن  اهللى عز  كجٌل يجذبوي إليون كيغفري لوي بسرٍّ من األسرارن قد ال نعلمي ىذا الٌسرن 

يٌاؾ كأف تالغيى إلى رقى الٌشيطافن سواءه جاءتكى كساكس من شياطيًن بطاعةو من الطٌاعاًت خفٌيةن فل
 الجٌنن أك تعٌرضى لكى أحده من خيٌدامهم كجنودىم من األناسٌي الجٌهاؿ الذينى يفتوفى بما ال يعرفوف.

ءه من كأخيرانن بل أٌكالن ك خرانهلل ينبغي على اإلنساًف دائمان أف بالٌتوبةن كباالستغفاًر هلًل عز  كجٌلن سوا
الٌذنًب الذم علمت أك منى الٌذنًب الذم لم تعلمن قلها دائمانن ىذه الكلمةي تكوفي نبراسان لك طواؿ 
ـى  حياتكى كٌلها كال تطمع أف يجعلكى اهللي معالومان فقد قاؿى المالطفى كا قلتي لكمهلل "كلُّ بني  د

 لعى اإلنسافي ضعيفان(.خطٌاء كخيري الخطٌائينى التٌػٌوابوف" كقد قاؿى اهللي عز  كجٌلهلل )كخي 

كإياؾى أف تترؾى معاليتكى التي قد تقعي فيها تحجبكى عن اهلًل حجبان كٌلٌيانن إيٌاؾن مهما عظمًت 
المعالية في ساعةو سبقتن فاجهد جهدؾ أف تكوفى طائعان هلًل في الٌساعاًت التي تليهان كإيٌاؾ أف 

ساعةو كنتي أعاليون ال ال تخجلن ىذا خجله تقوؿى أنا أخجل من اهلل؛ أف أقفى بينى يديو كأنا قبلى 
 اصطناعي يالطنعوي الٌشيطافي لكن ألف  خجبلن يبعدؾى عن اهلل ليسى خجبلنن إنما ىو بالوقاحًة أشبو.

ال تخجل من اهللن بل أشعر نفسك كٌلما كثػيرىت معاصيك أف يزدادى إقباليكى إلى اهلل في الٌساعاًت 
ؿهلل )كخيلعى اإلنسافي ضعيفان(. لعل  اهللى يرحمي ضعفنا جميعانن كلعل  األخرلن كأنتى ال تعلمن كاهللي يقو 

اهللى يميتنا على الر قع كال يميتنا على تمزيًع ثوًب اإلسبلـً بالمعاصين أسأؿي اهللى عز  كجل  لي كلكم 
 حسنى اإلنابًة إلى اهلل .
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 ِؼ١به اٌؾَبة .. ؽمٛق اٌؼجبك ال وضوح اٌؼجبكاد

 

الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ر نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خي

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

لمينى اليـو من مقياًس العبادًة كالطٌاعاًت كاإلقباًؿ إلى المساجدن رأينا صوران إننا إذا نظرنا إلى المس
نتفاءؿي منهان كعدنا نتيٌمني خيران كنتالٌوري أف  جل  المسلمينى بخيرو كإقباؿو على اهلًل عز  كجٌلن فأكثري 

فسوي إلى مجالًس مساجدىم مؤللن كأكثرىم يهرعوفى إلى الالبلًة في أكقاتهان كما أكثرى من يشدُّ ن
 الذٌكر ىنا كىناؾ.

كلكن إذا نظرنا إلى حاًؿ ىؤالًء المسلمينى أنفسهم من مقياًس الٌتعاملن كنظافًة اليدن كصدًؽ 
ن كتحٌولًت الٌطمأنينةي كاألمن إلى خوؼو  األمانةن عدنا بخيبًة أملن كتحٌوؿى الٌتفاؤؿي لدينا إلى تشاـؤ

فلٌنكى لتفاجأ من ىؤالًء الذين تمتلئ بهم المساجد كيقبلوفى من سخً  اهلًل سبحانوي كتعالى كمقتون 
إلى الاٌللوات كيقبلوفى إلى الطٌاعاًت في أكقاتهان تفاجأي منهم بأمورو تشيبي لها الولدافن كتسمعي 
أحداثان عن الخياناًت المالٌيةن كعن أكًل حقوًؽ المسلمينن كعن التهاـً الماًؿ من حبللو كحرامون 

ٌلو أخباران ال يكادي عقلك يتالٌوري أف  مسلمينى يفعلوفى ىذان كأف  مؤمنينى باهلًل يقفوف تسمعي من ذلك ك
 بين يديًو كيضعوفى يمنى على يسرل في تبٌتلو كخشوع يفعلوفى كل  ىذا.

ـى الٌناسي لربٍّ العالمين  -فيما أعتقد  -ىذه صورةه دقيقةه  ن كغدان إذا قا لواقًع جلٍّ المسلمينى اليـو
أمٍّ المقياسين يحاسبهم؟ كعلى أمٍّ األساسين ينظري إلى أعمالهم؟ ىل ينظري إليهم من مقياًس على 

الٌسجوًد كالرٌكوع ككثرًة اإلقباًؿ إلى المساجدن كيعفو عنهم كل  الٌسٌيئاًت األخرل الٌداخلًة في نطاًؽ 
لى أساًس نظافًة اليٌد؟ كعلى الٌتعامل؟ أـ إف  اهللى سبحانوي كتعالى يحاسبهم على أساًس المعاملةن كع
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أساًس األمانة المحفوظًة أك المضٌيعة؟ كيعفو عن الٌتقاليًر في العباداًت كالحقوًؽ التي ىي حقوقوي 
 خاٌصة كليست عائدةن إلى حقوًؽ العباد؟ ترل كيفى يحاسبي اهللي المسلمينى غدان؟

عندى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم ركل البزار كغيريه عن عليٍّ رضي اهللي عنوي قاؿهلل )كٌنا جلوسان 
فأقبلى إلينا رجله من أىًل العاليةن فجلسى إلى رسوًؿ اهلًل كقاؿهلل يا رسوؿى اهلل أخبرني عن أليًن شيءو 
في اإلسبلـً كأشٌده؟ فقاؿهلل "أٌما ألينو فشهادةي أف ال إلو إال اهلل كأف  محٌمدان عبدهي كرسولون كأٌما 

ا أخا العاليةهلل إف  من ال أمانةى لوي ال يقبلي اهللي لوي صبلةن كال صيامان كال زكاةن يا أخا أشٌده فهو األمانةن ي
فالٌلى بو فلف  اهللى ال يقبلي منوي  -أم قميالان  –العاليةهلل إف  من أصابى ماالن حرامان فلبسى منوي جلبابان 

قبلى صبلةى إنسافو تجلببى بجلبابو صبلتوي حٌتى ينٌحيى عنوي جلبابون إف  اهللى أكرـي كأجٌل من أف ي
 حراـ"(. ىكذا يقوؿي رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم.

إذان فغدان إذا رحلى اإلنسافي عن الٌدنيا كنفضى يدهي عن أموالها كخيراتها ككقفى بينى يدم اهلًل عز  كجٌل 
اهللي الحسابى العسير على حقوقو  حافيان عاريان كما قاؿى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن لن يحاسبوي 

الخاٌصًة بون كلكٌنوي يوقفوي الوقفةى الٌطويلةى كالٌطويلةى جٌدان على األمانةن على نظافًة اليدن على الفم 
الذم أكل من حقوًؽ الٌناس كاستمرأىان كنسيى أف  اهللى الذم تعب دى عبادهي بما تعٌبدىم بو من أكامر 

من أجًل أف يحفظوا حقوؽى الٌناسن ىذه ىي الحقيقةي التي ينبغي أف إنما ألزمهم بهذه األكامر 
نعلمهان كانظركا فلقد كقفتي على  ياتو كثيرة من تلكى التي يحٌدثنا اهللي عز  كجٌل عن حيثٌياًت 

 العقاب الذم سينزلو اهللي بالجاحدينى كالمالقينى يوـى القيامةن فرأيتي أف  ىذه ااياًت كٌلها التي تبينُّ 
حيثٌياًت مقًت اهلًل عز  كجٌل إنما ترٌكزي على الٌتعاكفن إنما ترٌكزي على األمانًة كالخلعن اسمعوا ىذه 
ااياًت مثبلنهلل )كبٌل بل ال تكرموف اليتيم * كال تحاٌضوفى على طعاـً المسكين * كتأكلوف الٌتراثى 

لتي يحٌدثنا اهللي عنها بين يديون كمقٌدمةن أكبلن لمػٌا * كتحٌبوفى الماؿى حٌبان جٌمان(ن ىذه ىي الحيثٌيات ا
للحديًث عن عذابو عندما يقوؿي بعدى ذلك مباشرةنهلل )كبٌل إذا دٌكًت األرضي دٌكان دٌكا * كجاءى ربُّكى 

 كالمؤلي صٌفان صٌفا * كجيءى يومئذو بجهٌنم * يومئذو يتذٌكري اإلنساف كأٌنى لوي الذٌكرل(.

ةو قاٌلرى في  دابهان كال على قياـً ليلو لم يؤٌدًه كما ينبغين كلم يرٌكز لم يرٌكز البيافي اإللهٌي على صبل
على أف  ىؤالًء الٌناس لم يكونوا يتربٌعوفى في مجالًس الذٌكرن كإنٌما رٌكزى على الٌتعاملن على األمانةن 

 على أف يفطنى اإلنسافي نفسوي من أكًل الماًؿ الحراـ.
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اذا ألزمنا اهللي بهذا االعتقاد؟ لماذا ألزمنا اهللي بأف نعلمى أننا عبيده عبادى اهللن أال تسألوفى أنفسكمهلل لم
لو؟ كبأنٌوي مالكه لنان كإلوه لنا؟ لماذا؟ اهللي ال يحتاج إلى أف نعلم عبوديٌتنا لون كال يحتاجي إلى أف 

كلكن  اهللى عز  كجٌل  نطأطئى رأسنا ذاٌلن بينى يديون فربوبٌيتوي كاملةه ال تحتاجي إلى ممارسةو لعبوديٌتنا لون
ألزمنا بهذا االعتقاد حتى نخاؼى اهللن فلذا خفنا اهلل خفنا من أف يظلمى بعضنا بعضانن كحسبنا للٌديٌاًف 
ـى بيدم إلى إنسافو إال على الٌنهًج العادؿ الذم أذف  حسابانن كحسبنا ليوـً القيامًة حسابانن فلن أتقٌد

لقمةو أضعها في في  إال بعدى أف أنظرى كأحسبها بدٌقةهلل ىل جاءت  اهللي عز  كجٌلن كلن تمتد  يدم إلى
نا اهللي بهذه العقيدة.  من حبلؿو أـ من حراـ؟ من أجًل ىذا تعب دى

كلماذا أمرنا اهللي بالاٌلبلة؟ كلماذا أمرنا اهللي بذكره؟ كلماذا أمرنا اهللي باإلكثاًر من مراقبتو؟ كلُّ ذلك 
قادن صبلتنا تغٌذم عقيدتنا كخوفنا من اهللن ذكرنا كمراقبتنا هلل عز  كجٌل كلُّ أيمرنا بو دعمان لهذا االعت

ذلك يزيدينا شعوران بالخوًؼ من اهلل سبحانوي كتعالىن كالعقيدةي تالبُّ في المعنى الذم ذكرتوي لكمن 
تالٌدىا عن ذلك ألف  اإلنسافى ال يملكي غرائز كما تملكها الحيواناتن الحيواناتي لها غرائز ترٌدىا ك 

االنحراًؼ عن نهجها الذم فطرىا اهللي عليو ىكذا بالغريزةن أما أنت يابنى  دـ كقد كٌرمكى اهلل عن 
ـه اسموي الغريزة يدفعكى دفعان إلى صراطو ال انحراؼى فيون  أف تكوفى مثلى الحيوافن ليسى في عنقك زما

ك بهذه الٌرسالًة التي أرسلها إليكن بي نى لك كإنما أكرثكى اهللي بدالن من الغريزًة عقبلنن ثم  تٌوجى عقل
سبيل الٌتعامل مع إخوانكن كيفى ينبغي أف تتعاملى معهمن كيفى ينبغي أف تضعى مخافةى اهلًل نالبى 

عينيكن كيفى ينبغي أف ال تمد  يدؾى إلى قرشو من الماًؿ إال من حٌلون ككيفى أف  اهللى يحٌذرؾ إف أنت 
كتقٌلبتى كاستغرقت في بحاًر المحٌرمات فلف  اهللى لن يقبلى منك ًصرفان كال  أكغلتى في الماًؿ الحراـ

 عدالنن كإٌنكى مهما دعوتى اهللى في الٌدنيا لن ييستجابى لدعائك.

ألم تسمع كبلـى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في الحديًث الاٌلحي ن حديثه طويلن ذكرى في 
كسٌلم قاٌلةى الٌرجًل المسافر أشعثى أغبرن يطيلي الٌسفرن ذم طمريًن   خرًه رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليوً 

هلل يا ربٍّ يا رٌبن كمأكلو من حراـن كملبسو من حراـن كغٌذمى بحراـن فأٌنى ييستجابي  باليينن يقوؿي
لو؟ انظر إلى ما يقولوي المالطفىهلل رجل أشعث أغبرن شأنوي شأف الٌزٌىادن يطيلي الٌسفرن بعيد عن 

أف  الٌرجل طٌلعى الٌدنيان متعٌبدن لكن كل ىذا الٌتعٌبد ال قيمةى لو في ميزاًف اهلًل عز  كجٌلن األسواؽن ك
ـى الاٌلفًع في األسواًؽ سنةن بكاملهان اشتغل في  لقمةه كاحدةه يأكلها ىذا اإلنسافي من حراـ يقوـي مقا

عن الٌدنيان على أف تأكل من  األسواؽ ككن تاجران أك صانعان أك زارعان كال تكن ىذا الٌزاىد البعيدى 
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الحبلؿ كأف ال تمد  يدؾى إلى ماًؿ الٌناس كأف ال تنكرى حقوقهمن ىكذا يعلمنا المالطفى عليًو 
 الالبلةي كالسبلـ.

إنني أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أاٌل يجعلنا مٌمن يخادعوفى اهلل عز  كجٌلن اهللي ال ييخدعن كمخادعةي اهلًل 
جرائمى الفسوًؽ كالعاليافن أسأؿي اهللى عز  كجٌل أف يجعلى من أكلى ثمراًت  جريمةن ربٌما تفوؽي 

مخافتنا من اهلل أف نؤٌدمى للٌناًس حقوقهمن كأف ال تمتد  أيدينا إلى ظلمو معنومٍّ أك ماٌدمٍّ ألحدو من 
سهلن  عبادهن حٌتى كإف قاٌلرنا في الطٌاعات كإف قاٌلرنا في الٌنوافًل كاألذكارن فاألمري في ذلكى 

كرحمةي رٌبكى كسعت كل  شيءن كلكن  المهٌم أف تكوفى ثمرةي مخافتنا من اهلًل عز  كجٌل أف ال نرحلى 
من ىذه الٌدنيا كإف رقابنا مثقلةه بحقوًؽ الٌناسن أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى لي كلكم المثوبة كالٌرجوعى 

 إلى ىديًو كصراطون فاستغفركهي يغفر لكم.
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 اٌٍٛط١خ .. ِٚٓ ُ٘ اٌن٠ٓ ٠ؤٌفْٛ ٠ٚئٌفْٛ؟

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

هد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأش
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 الى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تع

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  من جميًل فضًل اهلًل سبحانوي كتعالى على ىذه األٌمةن أف مٌيزىا عن األمم األخرل بالفةو ىي من 
أجلٍّ الاٌلفاًت التي نٌوهى بها كتابي اهلًل عز  كجٌلن أال كىي صفةي الوسطٌيةن تلكى الاٌلفة التي قٌلدى اهللي 

ةى إذ قاؿهلل )ككذلكى جعلناكم أٌمةن كسطان لتكونوا شهداءى على الٌناًس سبحانوي كتعالى بها ىذه األمٌ 
 كيكوفى الٌرسوؿي عليكم شهيدان(.

كالوس ي من كلٍّ شيءو أعدلون أم ما بعيدى عن طرفي اإلفراًط كالٌتفري ن أم ما بعيدى عن طرًؼ الغلٌو  
عليًو كسٌلمهلل "أفضلي األعماًؿ  كالٌتقاليرن كقد كردى في الحديًث الاٌلحيً  عن رسوًؿ اهلل صلى اهللي 

أكساطها". كقد كردى في األثًر عن عليٍّ رضيى اهللي تعالى عنو أنٌوي قاؿهلل )عليكم بأكساًط األمورن فلف  
 إليها يهب ي العالين كإليها يالعدي الٌنازؿ(.

عن الغلٌو الذم  كمعنى ىذا البياًف اإللهٌي أف  اهللى سبحانوي كتعالى شٌرؼى ىذه األٌمةى بشريعةو بعيدةو 
جن ى إليًو الٌنالارلن كبعيدةو عن االستهتاًر كالٌتقالير اللىذيًن كقعى فيهما اليهودن كىذا المعنى ذاتو 
ىو الذم أشارى إليو كتابي اهلًل عز  كجٌل في قولو عز  كجٌل خطابان ألىًل الكتاًب عن طريًع سٌيدنا 

الكتاًب ال تغلوا في دينكم غيرى الحٌع كال تٌتبعوا قومان  رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل )قل يا أىل
قد ضٌلوا من قبلي كأضٌلوا كثيران كضٌلوا عن سواًء الٌسبيل(ن )ال تغلوا في دينكم غيرى الحٌع( أم ال 
تشتٌطوا فتتزيٌفوا على الٌديًن ما ليسى منون فلف  الٌشط ى فيًو أخو الٌتقاليرن كإف  الٌزيادةى على الٌدين 

ست بأقل  خطورةن من الٌنقالاًف منون كما أكثرى ما كٌررى بيافي اهلًل سبحانوي كتعالى على أسماعنا ىذا لي
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المعنىن ثم  كافى عملي رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم خيرى تطبيعو شارحو لهذه الوسطٌية التي شٌرفنا 
 اهللي سبحانوي كتعالى منو. اهللي عز  كجٌل بهان كلبلبتعاًد عن ذلكى الغلٌو الذم حٌذرنا

فقد كردى في الحديًث الاٌلحيً  المشهور عنوي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أنٌوي سمعى بنبأ ثبلًث فئاتو أك 
ثبلًث رجاؿو من أصحابو قد عاىدى كلٌّ نفسو على أف يحٌملى نفسوي من جهًد العبادًة أشٌدهن فالتزـى 

ني بأف يقوـى الليلى كال يناـن كالتزـى الثٌالثي بأف ال يتزٌكجى أحدىم بأف يالوـى كال يفطرن كالتزـى الثٌا
الٌنساءن فلٌما سمعى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم خبرىم غضب كدعا الٌناس إلى المسجد كصعدى 
المنبر فقاؿهلل "أٌما أنا فأخوفكم هلًل سبحانوي كتعالىن أصوـي كأيفطرن كأصٌلي كأناـن كأتزٌكجي الٌنساءن 

 رغبى عن سٌنتي فليسى مٌني". فمن

كقد ركل البخارمُّ رضيى اهللي عنوي كالٌترمذٌم أف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم  خى بينى سلمافى 
 سلماف رضيى اهللي عنو يزكري أخاهي أبا الٌدرداءن فرأل امرأتوي 

الفارسي كأبي الٌدرداءن كجاءى ذاتى يوـو
شأنك؟ قالتهلل أخوؾى أبو الٌدرداء ال شأفى لوي بالٌدنيا قىٌ ن ال يريدي من  متبٌذلةن شعثاءن فقاؿى لهاهلل ما

ـى كقاؿى  الٌدنيا شيئان. فدعا سلمافي رضيى اهللي عنوي أبا الٌدرداًء إلى داره كصنعى لوي طعامان ككضعى الطٌعا
أكلى إال إذا أكلن لويهلل كلن فقاؿى أبو الٌدرداءهلل أنا صائمن كلكن  سلمافى عزـى عليًو كأقسمى أنٌوي لن ي

فأفطرى أبو الٌدرداًء كأكلن فلٌما جاءى الليل أرادى أبو الٌدرداًء أف يقوـى فيالٌلين فقاؿى لوي سلمافهلل بل 
ـى حٌتى إذا كافى  خري الليل  ـى قليبلن ثم  استيقظى ليالٌلين قاؿى لوي سلمافي رضيى اهللي عنويهلل نىٍم. كنا نىٍم. نا

ـى إلى الاٌلبلةن ثم   قاؿى لوي سلماف رضيى اهللي عنوهلل )إف  لرٌبكى عليكى حٌعن كإف  لنفسكى  أيقظوي كقا
كإف  لزكجكى عليكى حٌقانن فأعً  كل  ذم  -كفي ركايةو بزيادة-عليكى حٌعن كإف  ألىلكى عليكى حٌقانن 

لون فقاؿى لوي  حعًّ حٌقو(. كمضى أبو الٌدرداًء يقوؿي لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم ما قالوي سلمافي 
 رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمهلل لقد صدؽى سلماف.

ماذا نفهمي من ىذا يا عبادى اهللن من ىذا الٌشرًؼ الذم قٌلدنا اهللي بو؟ إذا جعلنا أٌمةن كسطانن بل جعلى 
ستقيم(ن شعارى إسبلمنا كلمةى الاٌلراًط المستقيمن التي نرٌددىا في صبلتنا كنقوؿهلل )اىدنا الاٌلراطى الم

أم البعيد عن طرفًي اإلفراًط كالٌتفري ن نفهم أف  على المسلم بعدى أف يمٌتنى عقيدتوي اإلسبلمٌية كأف 
يحافظى عليها محافظةن عقلٌيةن ككجدانٌيةن أف يعلم أف  مبلؾى الورع إنٌما يتمٌثلي في االبتعاًد عن الفحشاء 

)ذىركا ظاىرى اإلثًم كباطنو(ن ىذا أعظمي معنىن من معاني ما ظهرى منها كما بطن كما قاؿى اهللي عز  كجٌلهلل 
الورعن أف تعاىدى نفسك كتعاىدى رٌبك على أف ال ترتكبى شيئان من الفواحش الظاىرًة كالباطنةن 
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كالفواحشي الباطنةي أخطري من الظٌاىرةن أم أف ترٌكضى كيانك على أف ال تحقدن على أف تبتعدى عن 
الٌنميمًة كالفحشاءن على أف ال تعٌلعى قلبكى بالٌدنيا كزخرفهان فلٌنكى إف الحسدن على أف تبتعدى عن 

ـى الورع.  كفٌقتى إلى ذلك مٌلككى اهللي بهذا زما

فلذا استطعت أف تسيرى في ىذا الٌطريًع ككٌفقكى اهللي لذلكن فتتٌمةي ىذه الٌسبيل أف تؤٌدمى فرائضى اهلًل 
ئضى إلى ما تستطيعي من الٌنوافل متمٌثبلن قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل التي ألزمها عليكن كأف تتجاكزى ىذه الفرا

)فاتٌقوا اهللى ما استطعتم(. كال تحٌمل نفسكى في ذلكى شططانن فربٌما تسٌللى الٌشيطافي إلى اإلنساًف 
ا من ىذا الٌطريعن حٌملوي بدالن من العبء ثبلثةى أعباءن كبدالن من الٌثبلثًة سٌتةى أعباءن حٌتى يشعرى ىذ

اإلنسافي بالكلًل كالملل فيضجرى من الٌديًن كٌلو كيعودى إلى شرٍّ مٌما كافى عليًو فيما مضىن إيٌاؾى كأف 
 يستغٌلكى الٌشيطافي ىذا االستغبلؿ.

ثم  اعلم يا أخي المسلم أف  العبادة ليست محالورةن في أفكارو كال أكرادن كال في ركعاتو كال إطالًة 
كلُّ ما سٌماهي العملى الاٌلال هلل ))إف  اٌلذينى  منوا كعملوا الاٌلالحاًت كانت سجودو كال ركوعن العبادة  

لهم جٌناتي الفردكًس نزالن((ن أرأيتى إلى ىذا الذم يسٌميًو اهللي العملى الاٌلال ؟ إف أنتى فعلتوي 
كسعى مدلوؿ استجابةن ألمًر رٌبك كاستدراران لمرضاتًو عنكن كنتى من المتعٌبدينى المتبٌتلينن كانظر ما أ

ىذا الكلمةن تجارتكى عمله صال  إف أنتى قالدتى بها مرضاةى اهللن زراعتكى عمله صال ن صناعتكى 
المباحة عمله صال ن دخوليكى إلى دارؾى كلهويؾى المباح مع أىلكى كأكالدؾى عمله صال ن كلُّ ذلكى 

عمل الثٌالث من أشعٍّ األعماؿ على من العبادًة يسٌجلي اهللي لكى عليها أجرانن كأم  أجر؟ كلكن  ىذا ال
المسلمن رغمى أف  كثيران من الٌناًس يظٌنوفى أف  ىذا من أسهًل األمورن لماذا ىو من أشعٍّ األعماؿ؟ ىوى 
من أشعٍّ األمور من أجًل أف تحٌولها من مباحةو إلى عملو صال ن سبيلي ذلكى القلبن ليسى سبيلي 

البارزة. ككيفى يستقيمي القلب؟ بأف توٌجوى قالدؾ في أعمالكى ذلكى األعضاء كالحركات الماٌديًٌة 
ىذه كٌلها إلى ىدؼو كاحدهلل أال كىوى أف يرضى اهللي عز  كجٌل عنكن كىذا ليسى يسيرانن ىذا يحتاجي 
إلى معاناةو طويلةن كإلى جهدو دائبن يتوٌجوي ىذا الجهدي إلى القلب ال إلى األعضاءن تكثر من ذكًر 

بينكى كبينى رٌبكى في سٌرؾن تكثر من تالٌور معنى ىذه الٌدنيا كأنٌها عىرىضه زائلن كأنٌها  اهلًل عز  كجلٌ 
ن كأف  الحع  فيها ليسى إاٌل اهلل سبحانوي كتعالى.  شيءه فافو

فلذا أمعنتى الٌنظرى في ىذه الحقيقة كنظرت فوجدتى أف  الكوفى كٌلوي إنٌما ىو عبارةه عن ذر اتو تدكري 
الحقيقًة الواحدة أال كىي محوري الٌذاًت اإللهٌيةن كعرفتى ىذا كاصطبغتى بهذه الحقيقةهلل على محوًر 
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فلٌنكى مهما انغمستى في الٌدنيان كمهما عاشرتى أىلهان أك تعاملتى بشؤكنهان فلٌنكى تكوفي متعامبلن 
إلى أف تأكلى  معى اهلًل سبحانوي كتعالىن لستى بحاجةو إلى أف تنفضى يدؾى من الٌدنيان لستى بحاجةو 

المقٌددى من الطٌعاـ تزٌىدانن لستى بحاجةو إلى أف تعتزؿى الٌناسى كاألىلى كاألكالد لتفرغى بزعمك في 
الذٌكًر مع رٌبكى عز  كجٌلن لستى بحاجةو إلى شيءو من ذلك ألف  الخلوةى في الجلوةن ألف  عبادتكى 

ـى رٌبكى عز  كجٌل كتعبدهي  من خبلًؿ خدمًة عبادهن من خبلًؿ رعايًة عبادهن من هلل إنٌما تتحٌقع بأف تخد
خبلًؿ تحقيًقكى لمعنى قولًو عز  كجٌلهلل )ىو أنشأكم من األرض كاستعمركم فيها(ن كٌلفكى اهللي بعمارًة 

األرضن كٌلفكى اهللي بأف تكوفى زكجان كأبان كرب  أسرةن كأف تكوفى عونان إلخوانكى على طرؼو من 
حذر أف يتسٌللى الٌشيطافي إلى قلبك فيجعلى ىدفكى ىدفان دنيويٌانن ىذا ىو أطراًؼ الحياةن كلكن ا

الورعن كىكذا ينبغي أف يكوفى المسلمن كبهذا الحالن يحاٌلني اإلنسافي نفسوي ضد  ضراكًة الٌشيطاًف 
 كضد  أحابيلًو كمكره.

في ىيأتو كينبغي أف يبتعدى من قاؿهلل إف  المسلمى لكي يكوفى كرعان كمحبوبان إلى اهلل ينبغي أف يتبٌذؿى 
عن الٌتجٌمًل في مظهره؟ من قاؿى ىذا؟ العكسي ىو الاٌلحي ن رب  رجلو متبٌذًؿ الهيئة كقلبوي مفتوفه 
بالٌدنيان كرب  رجلو متجٌملو في فاقة كما يقوؿي الحسني البالرمُّ رضيى اهللي عنون كقلبيو ال يحيا إال مع 

 ربًٌو سبحانوي كتعالى.

 صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى يقوؿهلل "أال أنٌبئكم بأقربكم مٌني مجالسان يوـى القيامة؟ أحاسنكم إف  رسوؿى اهللً 
أخبلقانن الموٌطؤكفى أكنافانن اٌلذينى يألىفوفى كيؤلىفوف". ىذا ىو ديننان كتلك ىي شرعةي ربٌنان كىذا ىو  

ـي رسولنا عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ. "أال أحٌدثكم عن أقربكم مٌني  مجالسان يوـى القيامة"؟ منذا الذم كبل
ال يحلم بهذا الٌشرؼ الكبير؟ ما ثمنو؟ ثمنوي شيءه كاحدهلل "أحاسنكم أخبلقانن الموٌطؤكفى أكنافان"ن 
فسر  ذلكى كٌلوي بهذه الكلمةهلل "اٌلذينى يألفوفى كيؤلفوف"ن كاإلنسافي ال يؤلف إال إذا كافى متجٌمبلن في 

الٌنفًس تجاىهمن يشعركفى باألنًس بون يعطيهم من طرًؼ لسانًو  مظهرهن قريبان من إخوانون رخي  
حبلكةن كمن طرًؼ قلبًو إخبلصان كأنسانن ييعاملي األىلى كاألكالدى كاألسرة ىذه المعاملةى التي تحٌقعي في 

بى نفسو ىذا المعنىن ككافى لوي مظهره أٌخاذه بينى الٌناسن يجعلي الٌناسى تتعٌشقيو كتألفو كتحبُّ الٌتقرٌ 
إليون كىكذا كافى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن كلكن  ىذا كٌلو ينبغي أف يحال نى بحالنو من 
النٌػٌيًة الٌسليمةن النٌػٌيةي الٌسليمة ىي مجاؿي الجهادن كىي مجاؿي الورعن كىي مفتاحي القرًب إلى اهللن 

فؤادؾن كاجعل في قلبكى من حٌبكى  فأمسك بيدؾى مقودى قلبكن أمسك بيدؾى مقودى النٌػٌيًة كالعزـً في
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هلًل عز  كجٌل ما يالرؼي أعمالكى كٌلها ما تراهي دنيويٌان كما تراهي أخركيٌان في سبيًل أف يرضى عنكى ربُّكى 
عز  كجٌلن كعندئذو ستجدي نفسك أينما سبحتى من يمٍّ ىذه الٌدنيا كحيثما غالتى يمينان أك يساران 

ماًؿ التي تقٌربكى إلى اهلًل عز  كجٌلن فق  ال ترتكًب المحٌرماتن ستجدي نفسكى تتقٌلبي بينى األع
كابتعد عن الفواحًش ما ظهرى منها كما بطنن كأدٍّ ما فرضى اهللي عز  كجل  عليك تكن أعبدى الٌناسن 

 أقوؿه قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم فاستغفركهي يغفر لكم...
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 االثزالءاد رؤك٠جبً فٍُ ٠زٕجٙٛاأٔبً عبءرُٙ ِٓ هللا 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن  يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن  سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون  كأشهد أف
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

فاتحتاف لسورتين في كتاب اهلل عز  كجل ما قرأتهما مرة إال كتنبهت إلى أف فيها شحنة عظيمة من 
التهديد كالتخويف كاإلنذار كالوعيدن ما لو تنبو إليو الضالوف الىتدكان كما لو مرت على أسماع 

الستقاموا. الفاتحة األكلى ىي قوؿ اهلل الساىركف الستيقظوان  كما لو التفت إليها المنحرفوف 
انيوا  ا يػىوىدُّ ال ًذينى كىفىريكا لىٍو كى سبحانو كتعالىهلل )ألر # تًٍلكى  ىيىاتي اٍلًكتىاًب كىقػيٍر ىفو ميًبينو # ريبىمى

تػ عيوا كىيػيٍلًهًهمي اأٍلىمىلي فىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى(ن  أما ا لفاتحة الثانية في السورة ميٍسًلًمينى# ذىٍرىيٍم يىٍأكيليوا كىيػىتىمى
األخرلن فهي قوؿ اهلل عز  كجلهلل )اقٍػتػىرىبى لًلن اًس ًحسىابػيهيٍم كىىيٍم ًفي غىٍفلىةو ميٍعًرضيوفى # مىا يىٍأتًيًهٍم ًمٍن 

ًىيىةن قػيليوبػيهيٍم كىأىسىرُّكا الن جٍ  ٍل ًذٍكرو ًمٍن رىبًٍّهٍم ميٍحدىثو ًإال  اٍستىمىعيوهي كىىيٍم يػىٍلعىبيوفى #الى وىل ال ًذينى ظىلىميوا ىى
ا ًإال  بىشىره ًمثٍػليكيٍم أىفػىتىٍأتيوفى السٍٍّحرى كىأىنٍػتيٍم تػيٍباًلريكفى(ن كلكن العجب الذم ال ينتهي ىو أننا نجد   ىىذى

كثيره من القلوب تمر عليها ىذه اايات المخيفة المنبهة المتوعدة فبل تتحرؾ لهان كال يتحرؾ فيها 
المعاني العجيبة المخيفة التي تالورناىان العجب الذم ال ينتهي أف في ساكنه لشيءو من ىذه 

الناس من يتمتعوف بلحساس كمن يتمتعوف بعقوؿ مفكرة كبألباب مدبرة كيسمعوف بمناسبات أك 
بأخرل يستمعوف إلى ىذه اايات فبل يتغير من كاقعهم السيئ شيءن كال يتحركوف من مسيرتهم 

 ؿ كالتيو شيء.إلى االنحدار كمزيد من الضبل

كال عجب .. فقديمان أكض  اهلل سبحانو كتعالى أف  في قلوب الناس ما ىو أقسى من الحجارة 
كالالخور الالماءن ألم يقل اهلل سبحانو كتعالى في محكم تبيانوهلل )ثيم  قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى 

ًإف  مً  ةن كى اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى ا لىمىا يىش ق عي فػىيىٍخريجي فىًهيى كى هى ًإف  ًمنػٍ ا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري كى نى اٍلًحجىارىًة لىمى
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ٍشيىًة الل ًو(ن كلكن في قلوب الناس ما ال يتحرؾ لتنبيو منبون كال  ا يػىٍهًب ي ًمٍن خى هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ ًمٍنوي اٍلمىاءي كى
 كاف من رب العالمين سبحانو كتعالى.  ماال يتحرؾ ألم كبلـ كلو -إيقاظ ذم عقل 

كثيركف ىم الذين تمركا بهم قوارع الدىر كسياط التأديب الرباني من ابتبلءات فبل يتنبهوف كال 
يستيقظوفن ككثيركف ىم الذين يمدىم اهلل سبحانو كتعالى بوارًؼ النعم كجزيًل العطاء فبل يخجلوف 

م عبري الدىر كدالئل عظمة اهللن كأف اهلل يأخذي كال يستحيوفن ككثيركف ىم الذين تطوؼي من حوله
بالنواصي كاألقداـن كأنو ىو المتالرؼي في عبادًه كيفى يشاءن فبل تتحرؾ عقولهم لشيء من ىذه 
الدالئل أك العبر ق ن فبأم حديث بعد اهلل يؤمنوف؟! بأم حديث بعد اهلل يؤمنوفن بأم عبرة بأم 

ة تأتي من ًقبىل اهلل عز  كجل يمكن لهم أف ينتشلوا أنفسهم تأديب بأم قارعة من القوارع؟! بأم نعم
من كادم ضبللتهم السحيعن كلُّ الطرؽ سدت ككل األبواب غيلقت؛ ذلك ألف األمر كما قاؿ اهلل 

ة( اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى  عز  كجلهلل )ثيم  قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى

من قريب إلى حوار يجرم بين شخالينن أحدىما ينتمي إلى ىذه البلدة المجاكرة استمعت عىرىضان 
لنا التي بلزقنان كالتي ابتبلىا اهلل عز  كجل منذ أكثر من عشر أعواـ بسياط الفتن  بسياط التأديب 
هوا كالتأنيبن بطريقةو لو أف الذين تتهاكل عليهم ىذه السياط كانوا من الحيوانات العىٍجمىاكات لتػىنىبى 

ٍرعىوىكان كاف أحدىم منتسبان إلى تلك البلدة كسمعتو يقوؿ لالاحبو معتزان متباىيان متفاخران يقوؿهلل  كالى
ًلهىا على صدكرنان ىذه الفتن كىذه المالائب التي  )أتتالور مدل ىذه الحرب التي أناخت بكىٍلكى

يى لهونا مستمرةن كإف  الفن  في ادلهم  ظبلمها فيما بيننا مع ىذا كلٍّو فلف مسارحنا عامرةن كإف  ليال
حياتنا في تالاعدن كإف  الناس الذين يقبلوف على ىذا اللهو يتزايدكف كال ينقالوف(ن لقد كٌذبت 
أذني بادئ ذم بىدءن ما ىذا الكبلـ! أعاقله ىذا الذم يقوؿ ىذا الكبلـ! أيتمتع فعبلن بلحساسو 

تن التي تتهاكل منذ سنوات على ظهور ككجداف؟! يتباىى الرجل أنو على الرغم من سياط الف
الناس ىناؾن  على الرغم من التأديب اإللهي الذم تػىتىمىط ر مظاىره عليهمن على الرغم من ىذا 
يتباىى الرجل أف األسباب التي فٌجرت ىذه المالائب في تزايدن كأنهم ال يزالوف يغزكف ىذه 

الىن مع أف اهلل سبحانو كتعالى يقوؿ األسباب ليستمطركا بها مزيدان من غضب اهلل سبحانو كتع
ًئن ةن يىٍأتًيهىا  انىٍت  ىًمنىةن ميٍطمى ككبلمو يتكرر كيتردد على مسامعنا ليل نهارهلل )كىضىرىبى الل وي مىثىبلن قػىٍريىةن كى

ا الل وي لًبىاسى اٍلجيو  ا ًمٍن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم الل ًو فىأىذىاقػىهى انيوا ًرٍزقػيهىا رىغىدن ًع كىاٍلخىٍوًؼ ًبمىا كى
يىاٍلنػىعيوفى(. ىذا ليس كبلـ بشر ليس كبلـ مؤرخن كلو أف  اإلنساف تنبو بشيءو من عقل إلى ىذه 
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الالياغًة العجيبةن  إلى ىذا األسلوًب الفريد من نوعو إلى ىذه المعاني العيٍلًويىًة ذىاًت الز خم 
من استقل بلمدادنان كبلـ من بيده إيجادنا كإعدامنان الجىبللٌي؛ لعلم أنو كبلـ من استقل بليجادنا ك 

 بيده نفعنا كضرنان  ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

نحن نالغي صباحى مساء إلى قولو سبحانو كتعالىوىو يقوؿهلل )كيليوا ًمٍن طىيٍّبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىالى تىٍطغىٍوا 
ًإنٍّي لىغىف اره ًلمىٍن تىابى كى ىمىنى كىعىًملى ًفيًو فػىيىًحل  عىلىٍيكيٍم غىضىًبي كىمىٍن يىٍحلً  ٍل عىلىٍيًو غىضىًبي فػىقىٍد ىىوىل # كى

صىاًلحنا ثيم  اٍىتىدىل( أمُّ مجنوفو ىذا الذم أيكتي حظان بسيطان من العقل يستطيعي أف يزعيم أف  ىذا 
ٍطغىٍوا ًفيًو فػىيىًحل  عىلىٍيكيٍم غىضىًبي( ليس كبلـ رب العالمين. )كيليوا ًمٍن طىيٍّبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىالى تى 

المخلوؽ ال يقوؿ ىذا الكبلـ كال يستطيع أف يقوؿ ىذا الكبلـن إنو كبلـ من بيده األمر كلو كبيده 
الحكم كلو منو المبدأ كإليو المنتهىن نسمع ىذا الكبلـ كيسمع الناس ىذا الكبلـ األخ اذ الذم 

سألت الواحد منهم أمؤمنه أنت باهلل؟ قاؿ لكهلل نعم طبعان أنا مؤمنه ىو كبلـ ربٍّ العالمينن كلو أنك 
اًكًميىتو عليكن تؤمن باهلل كال تؤمن  باهلل عز  كجلن كىذه أعجوبة أيخرل تؤمن باهلل كال تؤمن بحى

بعبوديتك لون تؤمن باهلل كال تؤمن بأف  عليك ضريبةن من معاني ىذه العبودية لموالؾ كخالقكن كيف 
يتم ىذا التناقض؟ تؤمن باهلل عز  كجل ثم تزيد طغيانك طغيانان! كتزيد األسباب التي بها  ىذا؟ كيف

غضب اهلل عليك تزيدىا عمقان كتزيدىا استثارةن لغضب اهلل سبحانو كتعالى! كيف يكوف اإلنساف 
 عاقبلن كىو يفكر بهذه الطريقة المتناقضة من التفكير؟ كيف يتم ذلك؟

مملوؾ هلل عز  كجل أعلم أني مقيده بسلطانون كإذا علمت أني مقيد  أنا عندما علم أني عبدي 
بسلطانو أعلم أنني مكلف بسلوؾ منهج معينن بالسير في طريع محدد إرضاءن لمن بيده أمرمن  
إرضاءن لمن يأخذ بناصيتين أنا أعلم ىكذان كمن ثىم  فبلبد  أف أتبع صراطو كألتـز منهجون قد أزيغ 

ة؛ لكن ال بسائًع تبرير ال مع فلسفةو كتباهو كغطرسة كإنما بسائع ضعفن كعندما كقد أرتكبي معالي
تزؿ بيى القدـ بهذا الدافع فلف ضعفي سيعيدني إلى حمى ربين ضعفي سيلجئني إلى التوبة كاإلنابة 
إلى اهلل كسرعاف ما يتوب اهلل علي كسرعاف ما يغفر ذنبي كإف كاف من الكثرة كزبد البحرن كلكن ال 

كن لمن علم أنو عبد أف يرفع الرأس عاليان بمعاليتون ال يمكن أف يرفع الرأس عاليان بمحاربتو يم
ألمر اهلل سبحانو كتعالى يقوؿهلل )على الرغم من ىذه المالائب على الرغم من ىذه الفتن التي 

كال تزاؿ نعاني منها؛ فلف ليالينا البلىيىة على ما ىي عليون  كال يزاؿ الزبائن كالركاد يتكاثركفن 
مظاىر الفن في ازدىارو كتقدـ على الرغم من كل ما نعاني منو( كاهلل إني ألتالور أف ىذا الكبلـ 
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لينطوم على ما يستدعي غضبان متضاعفان من اهلل سبحانو كتعالى على ىؤالء الناسن كلربما أصابنا 
أدبوا تأدبوا؟ أين  من رشاشهمن كلربما أصابنا من طف  غضب اهلل المتنزؿ عليهمن أين الذين إذا

 الذين ريبيوا تػىرىبوا؟ أين الذين إذا ذيكٍّركا باهلل تعالى تذكركا؟

كأنا أقوؿ ىذا الكبلـ أيها األخوة بعيدان عن أكلئك الذين ابتبلىم اهلل فلم يتأدبوان إنما أقوؿ ىذا 
كالعافيةن أقوؿ عبرةن لنان أقوؿ ىذا ألعود إلى نفسي كليعود كله منكم إلى نفسو فيسأؿ اهلل العفو 

ىذا الكبلـ حتى يتمسك كل منا بمعاني عبوديتو هلل كيزداد انالياعان جهدى استطاعتو ألمر اهلل 
سبحانو كتعالىن كحتى يدعوى كلن منا من شغاؼ قلبو كبذؿ كضراعة يقوؿ يا ربهلل )ال تجعلنا مع 

ط تأديبك ىؤالء الذين تاىوا عن سبيلك كضلوا عن صراطك كطغوا كبغوا فأنزلت عليو سيا
 كتربيتكن اللهم إنا نسألك العفو كالعافية(.

ليس تاريخان بعيدان كال قالالان قديمة  -أقوؿ من ىذا الكبلـ لنجعل من ىذا الواقع الذم نشاىده 
أقوؿ ىذا الكبلـ لنجعل ىذا الواقع درسان لنا؛ كي يزيدنا إيمانان باهلل كيزيدنا  –إنما ىو كاقعان نراه 
دنا حبان هلل عز  كجلن  كي نتمثل المعنى العظيم الذم يقولو ابن عطاء اهلل مخافة من اهلل ك يزي

هلل )تحقع من معاني عبوديتك كتعلع بمعاني ربوبيتك( كما أجدرنا أف -رحمو اهلل  -السكندرم 
نتحقع بهذا الكبلـ الذم يقولو ابن عطاء اهلل بمثل ىذا الزمن كنحن نرل ىذه المظاىر؛ أف نتحقع 

تنا كنلتالع بأكدية العبودية كالذؿ كاالنكسار هللن  كال نرفع الرأس استكباران على اهلل بمعاني عبودي
عز  كجلن ثم نتعلع بأذياؿ ربوبية اهلل لنان نتعلع بقوتو ليقوينان نتعلع بغناه ليغنينا نتعلع برحمتو 

ا الكبلـ ليرأؼ بنان نتعلع بمظاىر ربوبيتو لكي نسعد بفيض ىذه المظاىر في حياتنان أقوؿ ىذ
عسى أف نكوف ممن يعتبركفن كلكي ال نكوف ممن يجرفهم التيار. أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل 

 العظيم.
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 اٌّظ١جخَ أْ رمَٛ اٌمٍٛة فال رشىو هللا

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  اهللى سبحانوي كتعالى حكيمه كعليمه بعبادهن كمن أسمائًو جل  جبللو )الٌرٌب(ن ككلمةي الٌرٌب مبالغةه 
 هللي سبحانوي كتعالى يرٌبي عبادهي بأدؽٍّ مناىًج الٌتربيًة كأصولها.من المرٌبين فا

لقد علمى اهللي سبحانوي كتعالى من حاًؿ عباده أنٌوي إف أسلمهم للغنى كالخيًر كالٌرخاًء دائمان لطغوا 
ةن كلذلكى كبغوان كأنٌوي لو تركهم للٌشركًر كالمالائًب دائمان ليىػًئسيوا ككقعوا في حالةو من اليأًس كالٌشدٌ 

قاؿى اهللي عز  كجل  عنهم في الحالًة األكلىهلل ))إف  اإلنسافى ليطغى * أف ر هي استغنى((ن كقاؿى عًن 
اإلنساًف في الحالًة الثٌانيةهلل ))كإذا مٌسوي الٌشرُّ كافى يؤكسان((. فبل الخيري الٌدائمي عبلجه صال ه لون كال 

فى من سٌنًة البارم سبحانوي كتعالى أف يأخذى عبادهي بالٌرخاًء الٌشرُّ الٌدائمي عبلجه صال ه لون كلذلكى كا
 نان كبالٌشدائًد  نان  خرن ألم يقل في محكًم كتابوهلل ))كنبلوكم بالٌشرٍّ كالخيًر فتنةن كإلينا تيرجعوف((ن 

بينى حٌتى يتكٌوفى من ىذا الٌتقٌلب الذم يقعي فيًو اإلنسافي بأمرو من اهلًل سبحانوي كتعالى كتدبيره ما 
ضٌراءو كشٌدة حٌتى يكوفى لوي من ذلك أعظمي ما يذٌكرهي بعبوديٌتًو هلًل عز  كجٌلن فهوى في حالًة الٌرخاء 

أي إلى اهلًل عز  كجٌل أف يديمى لوي رخاءىهي ىذان كىو في حالًة الٌشٌدة يذكري فضلى اهلًل  يتذٌكري الٌشٌدةن فيىلجى
هللى سبحانوي كتعالى من كرمًو كجودهن كإنٌها لمظهره من سبحانوي كتعالى ككرموي كفضلون فهو يسأؿي ا

 أدؽٍّ مظاىًر تربيًة اهلًل عز  كجل  لعباده.

كمن ىنا كافى الٌناس كال يزالوف يركفى أنفسهم ما بينى مدٍّ كجزر من عطاًء اهلًل سبحانوي كتعالى ككرمون 
 أك من شدائدًه كامتحاناتًو كابتبلءاتو.
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اسي أٌكؿى ىذا الموسم بأمطارو سخٌيةو كافرةو كثيرةن كسرعافى ما استبشرى الٌناس منذي فترة استقبلى النٌ 
ـى خيراتو كثيرةن كلكن  اهللى سبحانوي كتعالى غيػ رى  ـى موسمو معطاء كأما كتأٌملوا خيران كتالٌوركا أنٌهم أما

األمطارن كانقطعى األمرى كبٌدلون كمٌرت أسابيع قد عدنا خبللها إلى الاٌليًف البلىبن انقطعت تلكى 
ذلكى الٌرزؽن كتهددت األرضي بالمحلن كظهرى ظمأي األرًض إلى كرـً اهلًل سبحانوي كتعالىن فما 
 الحكمةي من ذلكى العطاًء أٌكالن كىذا القبض ثانيان؟ أك من ىذا المٌد أٌكالن كىذا الجزًر ثانيان؟

ال في عطائها كال في منعهان كأف يتذٌكرى  الحكمة ىي أف ال ييسًلمى اإلنسافي نفسوي إلى أموًر الطٌبيعةً 
أف  من كراًء الكوًف مكٌونانن كأف  من كراًء العطاًء معطيانن كأف  المسألةى ليست مسألةن  لٌيةن أبدانن حٌتى 
ـى بابًو  يكوفى ىذا دافعان لئلنساف إلى أف يرحلى إلى اهلًل عز  كجٌلن كيمد  يدى الٌسؤاًؿ إلى اهللن كيل ى أما

 لٌدعاءن تلكى ىي الحكمةي يا عبادى اهلل.با

كلكن  الماليبةى الكبرلهلل أف يمر  على الٌناًس حاؿه يكونوفى فيها من القسوة كالبعًد عًن اهللن بحيثي 
ال عطاءي اهلًل يذٌكرىم بالٌشكرن كال منعوي لهم يذٌكرىم بااللتجاًء كالٌدعاء. كلعٌلها حالتنا التي نمرُّ بها 

 ااف.

ينا اهللي من فضلون كعندما يكرمنا اهللي سبحانوي كتعالى كيخرجي لنا من كنوزهن ال نذكري عندما يعط
الحمدن كال نتذٌكرهي بالٌشكر. كعندما يبتلينا اهللي سبحانوي كتعالى بنقيًض ذلكن كعندما نجدي أف  
كثيران   األعشابى قد ذبلت كأف  األرضى أخذت ترمع الٌسماء كىي تشكوا ظمأىان كعندما نجد أف  

من الٌشدائًد تتهٌددنا كتتسٌللي إلينا أيضان ال نذكري اهللى عز  كجٌلن ال نذكرهي في الحالًة األكلى شاكرينن 
كال نذكرهي في الحالًة األخرل متضٌرعينى كداعينن كإنٌها لحالةه تنبئي بهبلؾو شديدن كتنذري ببعدو عن 

ًف في مثًل ىذه الحالة أف يتأٌملى ذاتون كأف يتأٌملى اهللي يبعثي على شقاءو كبيلن كما أجدرى باإلنسا
 كاقعوي كحقيقةى الكوًف الذم يعيشي فيو.

ترلهلل لو أف  اهللى سبحانوي كتعالى ابتبلنا بهذه الٌشدائًد التي نمرُّ بهان كلو لم يأذف لسمائًو أف تمطر 
اليرو نلجأ؟ ىل من إلوو غيًر كال ألرضًو أف تنبت كال للنباًت أف يحافظى على ثمارهن ترل إلى أمٍّ م

ىل تعيضنا عن  -على اختبلفها-اهلل نأخذي منوي رزقنا كنأخذي منوي رخاءىنا؟ ىل علوـي األرًض كٌلها 
الٌشقاًء الذم قد يحي ي بنا؟ على اإلنساًف العاقًل أف يسأؿى نفسون كأف ال يبقى محجوبان في تبلفيًف 

إال جوابان كاحدان أال كىو إف  ينبوعى العطاًء ىو اهللن خبائو كببلدتون ال يمكني للعاقًل أف يجيبى 
 كمالدري االبتبلًء ىو اهللي سبحانوي كتعالى.
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فلٍف عز  على العاقًل أف يعلمى ىذه الحقيقة ذٌكرتوي  ياتي كتاًب اهللن إف كافى يقرأي كتابى اهللهلل ))أٌمن 
انظركا إلى تحٌدم بياًف اهلًل عز  كجٌلن ىذا الذم يرزقكم إف أمسكى رزقو بل لٌجوا في عتوٍّ كنفور((ن 

انظركا إلى ىذا االستفهاـ الذم ينبعثي فيًو معنى الٌتحٌدم كمعنى من معاني جبلًؿ الٌربوبٌيًة األٌخاذهلل 
))أـ من ىذا الذم يرزقكم إف أمسكى رزقو((؟ إف لم يأمر اهلل الٌسماءى بأف تمطر كما قلت كلم يأمًر 

ما شئتم أف تلتجئوان إلى االختراعاًت كاالبتداعاًت كعلوـً الٌشرًؽ األرضى بأف تنبتن التجئوا 
 كالغربن فواهلل لن يزيدكم ذلكى كٌلوي إال شقاءنن كلن تنتقلوا إال من حرمافو إلى حرماف.

كقديمان كحديثانن قاؿى لنا األغبياءي المغٌفلوفهلل إف  ىنالكى قنابل تتفٌجري في الٌسماء فتيهًطلي األمطارى 
 ئنان كال يزاؿي فريعه من المغٌفلينى البيلو يقولوفى ىذا الكبلـ.حيثي ش

أينى ىو الرصين الذم يالٌدؽ ىذه الخرافة؟ ماللمبليين تتضٌوري جوعان ىنا كىناؾ؟ كمالها تقفي على 
حافًٌة الهبلًؾ كالموت؟ مالؤلراضي المحيطًة بنا غربان كشرقان ممحلةه ميجدبة؟ كمن حوًؿ ىذه 

خترعوفى كالعلماءي كالباحثوف؟ لمذا يتهٌددي الموتي الجياعى في افريقيا كغيًر األراضي يكوف الم
افريقيا؟ لماذا ال يقبلي ىؤالًء المٌدعوف كمن كراءىم جنودىم المغٌفلوف من أجًل أف يغٌيركا ىذه 

ـى إلى لٌذةو كسعادةن كمن أجًل أف يبدلوا الٌشٌدةى رخاءن؟ ذلكى ألف  الكل  خاضعه طوعان  أك كرىان ااال
لهذا القراًر الٌربٌانٌيهلل )أـ من ىذا الذم يرزقكم إف أمسكى رزقو بل لٌجوا في عتوٍّ كنفور(ن كربٌنا عز  
كجٌل يريدي مٌنا أف نتحٌقعى بعبوديٌتنان كالعبوديٌةي ال تتحٌقع إال بااللتجاًء إلى اهللن كااللتجاءي إلى اهلل ال 

الضٌُّرن إال إذا شعرى بحالون إال إذا شعرى باأللمن إال إذا شعرى  يفوري بينى جوانً  اإلنساف إال إذا مٌسوي 
بشبً  الجوع يتهٌددهي من بعيدو أك قريبن سواءه كافى ىذا اإلنسافي صالحان أـ طالحانن سواءه كافى مذنبان 

ا بينى رخاءو أك غيرى مذنبن يريدي اهللي عز  كجل  أف يذٌكرى عبادهي بااللتجاًء إليون كمن ثم  فهو ينقلهم م
 كشٌدةن رخاءه  نان ليذكركا اهللى بالٌشكرن كشٌدةه  نان ليذكركا اهللى بالٌضراعًة كالٌدعاء.

كلذلك فقد مٌرت على الاٌلحابًة رضوافي اهلًل عليهم في عهًد عمرى بًن الخطٌاب فترة أمحلت فيها 
ن كأميري المؤمنينى عمر األرضن كاحتبسى فيها قطري الٌسماءن كأصحابي رسوًؿ اهلًل ىم من تعلموف

ذلكى اإلنسافي الٌسائري على قدـً رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلمن كلكٌنها سٌنةي اهلًل في عبادهن ال بد  
أف يبتليهم بما يذٌكرىم بااللتجاًء إلى اهلل ثم  بما يذٌكرىم بشكًر اهلل. استمٌرت بهم ىذه الحالة مٌدةن 

ه الٌركايةهلل أف  أعرابٌيان ذب ى شاةن كنظرى فلذا بعظامها محمٌرة من شٌدًة كقد ركل ابني كثيرو كصٌح ى ىذ
الجوًع. فالاحى قائبلنهلل كامحٌمداهن كذىبى إلى قبًر المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلمى فقاؿهلل يا رسوؿى 
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ٌنكم اهلل استسًع ألٌمتك. فرأل األعرابيُّ تلكى الليلةى رسوؿى اهلًل في الٌرؤيةن كقاؿى لويهلل أبشر إ
ـى األعرابيُّ من نومًو للتو كذىبى إلى أميًر  ستسقوفن كلكن ائًت عمر فقل لويهلل الكىٍيسى الكىٍيٍس. كقا
المؤمنينى عمر فأخبرهي بما رألن كعلمى عمري تأكيلى الٌرؤيان كعلمى أنٌها تذكرةه من رسوًؿ اهلًل لوي أف 

عمر كأخذى يستغفري اهللى عز  كجٌل ككأنٌوي اٌتهمى يخرجى بالاٌلحابًة إلى الاٌلحراًء فيتضٌرعوا إلى اهلل. بكى 
نفسوي بالٌنسياف كسرعافى ما نادل في أصحاًب رسوًؿ اهللن فخرجوا يلتجؤكفى إلى اهللن كيتضٌرعوفى 
عندى باًب اهللن كيمٌدكفى أكف  الحاجًة إلى اهلل كىم من تعلموف. ىم أصحابي رسوًؿ اهللن كأميرىم 

لمؤمنينن كمع ذلك ما اختلفت سٌنةي اهلًل في حٌقهمن أتختلفي في حٌقنا نحن عمري بن الخطٌاب أميري ا
العالاةن البعيدينى عن اهللن المسرفينى على أنفسنان أكلئكى الذينى ركبنا متنى الٌشطً  في أمورنا 

 الٌسلوكٌيًة كاالعتقاديٌة؟ كيفى يكوفي حالنا؟

ابةي على أقلٍّ تقدير؟ ككما ذٌكرى رسوؿي اهلًل عمرى فمالنا ال نلتجئي إلى اهلًل كما التجأى أكلئكى الاٌلح
كقاؿى لويهلل الكىيسى الكىيسن أم اخرج فادعي اهللى سبحانوي كتعالى كاسألوي كاٌتجو إليون فلف  رسوؿى اهلًل 

يذٌكرنا نحني أيضان من خبلًؿ كلٍّ شيءن كمن خبلًؿ كلٍّ أدبن كمن خبلًؿ كلٍّ مظاىًر البؤًس 
 بلفها.كالٌشدائًد على اخت

يذٌكرنا رسوؿي اهلًل بالكىٍيسن أف نلتجئى إلى اهللن كأف نتضٌرعى إليون ياللً  اهللي عز  كجل  شأننان )فقلتي 
استغفركا رٌبكم إنٌوي كافى غٌفاران * يرسًل الٌسماءى عليكم مدراران * كيمددكم بأمواؿو كبنينى كيجعل لكم 

قينى كما ترضىن كاللهمى ارزقنا االلتجاءى إليكن اللهم  ال جٌناتو كيجعل لكم أنهاران(ن فاللهم ارزقنا الي
 تحجبنا عنكى بنعمةو تكرمنا بها كال بشٌدةو تبتلينا بهان فاستغفركهي يغفر لكم..
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 ٠ب ػغجبً ِٓ غفٍخ إٌبً

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

دنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سي
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

أنو كاف كثير الفكر دائم الذكر دائم األحزافن إلى  خر  rلقد ص  عما كرد من شمائل المالطفى 
التي صحت عن شمائل المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن ككثيره من الناس  ما ىنالك من الالفات

قد يتػىونىموف أنها من خالائالون كأنها من  rعندما يسمعوف ىذه الالفات كأمثالها من شمائلو 
بها  rالمزايا التي ما ينبغي أف يتالف بها غيرهن فبل ييحىمٍّلوف أنفسهم مسؤكلية االقتداء برسوؿ اهلل 

 كىذا كىم كبير. أك بشيء منهان

فلف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إنما جعلو اهلل عز  كجل قدكة لنان كجعلو مثاالن يحتذان ألم  
ٍوـى اٍاخً  ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كىاٍليػى رى يقل اهلل عز  كجٌلهلل (لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ثً  المعالوـى من االنحراؼ المنٌزهى عن المعاصي كالسيئاتن  rيرنا). كإذا كاف رسوؿ اهلل كىذىكىرى الل وى كى
إذا كاف مع ذلك كثيرى الفكر دائمى الذكر دائمى األحزافن فكيف ينبغي أف يكوف حاؿ من ىو 

مغموسه بالسيئات معرضه الرتكاب المعاصي كااثاـن ال يعلم ماليره الذم سينتهي إليو أإلى جنة 
نارن إذا كاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن كىو المعالـو المنزه عن ااثاـن المبشر  أـ إلى

برضواف اهلل عز  كجلن كبأف اهلل سبحانو كتعالى سيعطيو إلى أف يرضيون مع ذلك كاف كثير الفكر 
ال دائم األحزاف إذان كيف ينبغي أف يكوف حالنا نحن؟! كنحن ال نعلم المالير الذم سننتهي إليون ك 

 نعلم النهاية المد خرة لنان ثم  إننا مع ذلك كقبل ذلك معٌرضوف للكثير من السيئات كااثاـ.
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إف ىذه الالفة التي كردت عن المالطفى عليو الالبلة ك السبلـ ىي معنان عظيمه شرفو اهلل عز  
في حياتو في ذلكن كلئن كانت ىذه الالفة  rكجل بون ثم إنو تعليم لنا نحن أف نقتدم برسوؿ اهلل 

r   من المحسٍّناتن فهي في حياتنا من الضركرياتن ال يمكن أف تالل  حياتنا أبدان إال إذا كنا
كثيرم الفكرن دائمي الذكر نتأمل في النهاية التي نحن مقبلوف عليهان كنظران إلى أف  أكثرنا ميعرضه 

كالشهوات التي تبريؽ عن ىذه الالفة ميسرؼه على نفسون فكره متجوه إلى الدنيا التي من حولو  
عندما يكوف  –عن يمينو كشمالون كذكره لمبلذه كمتعو؛ نظران إلى ذلك ... فقد أصب  إيمانينا 

إيماننا أمران تقليديان كمظهران ميتان كشيئان ال حراؾ كال حياة فيون كلم يعد غريبان أبدان أف  –إيماف 
و الدنيا التي يسعى كراءىا كيؤلو الشهوات يوصف اإلنساف بأنو مؤمنه باهلل عز  كجل ثم تجده يؤلٍّ 

التي اقتنالت قلبو بالمحبة كالودادن كتجده ال يتأمل صباحو كمساءه إال في صفقاتو التجارية أك 
 مع أنو مؤمن باهلل. –أعمالو الدنيويةن أما حقوؽ اهلل عليو فهي  خر ما يتأمل فيو كيفكر 

قض؟ ألف ىذا اإلنساف ليس كثير الفكر كال دائم لماذا ككيف جاء ىذا االزدكاج بل ظهر ىذا التنا
الذكر؛ بل ىو معدـك الفكر معدـك الذكر هلل سبحانو كتعالى؛ كلذلك أيضا قد تجد اإلنساف كىو 
منتسب إلى اإلسبلـ كمنتمو إلى اإليماف باهلل سبحانو كتعالىن كلكنك تتأملو فلذا ىو سكرافن إذا 

نعم اهلل التي أغدقها اهلل عز  كجٌل عليو قد جعل منها ىو سكرافي بكبريائون كإذا ىو مأخوذه ب
حجاب بينو كبين اهلل سبحانو كتعالىن  تاه اهلل شيئان من العلم يجعل من علمو سيلمان يعلو إليو 

ليتكبر بو على اهللن  تاه اهلل شيئان من القول كالعافية يجعل من قوتو كعافيتو دليل استغناءو عن اهلل 
تاه اهلل شيئان من الماؿ كالغنى جعل ىذه النعمة التي  تاه اهلل سبحانو كتعالى إياىا سبحانو كتعالىن  

سىكىران يشغلو كيلهيو عن اهلل سبحانو كتعالىن كىو مع ذلك ينتمي إلى اإليماف كينتسب إلى 
اإلسبلـن لكن أمُّ إسبلـ ىذا؟ كأمُّ إيمافو ىذا الذم ال ينهض على جذكر كال يستقر على حقيقة 

خة في الفؤاد!!! إف ىذا اإلنساف كأمثالو إنما ينطبع عليهم قوؿ اهلل عز  كجلهلل (كىمىا يػيٍؤًمني راس
أىٍكثػىريىيٍم بًالٌلًو ًإال  كىىيم مٍُّشرًكيوفى). لئن لم يظهر ىذا في دار الدنيا فلف ذلك سيظهر عما قريب يـو 

 القيامة.

رت كاحدان من ىؤالء الناس ؛ ألف السىكراف ال كعبثان تحاكؿ إف أنت ناقشت كذىك رت كأن بت أك حاك 
يمكن أف يعيي ما تقوؿن السكراف يتكلم إال أف لسانو منفالله عن عقلون فعقلو في كاد كلسانو في 
كادو  خرن كىؤالء سىكركا بنعمة اهلل عز  كجل  أكالنن كنسوا أنفسهم ثانيان إذ إف  الواحد منهم ال يفكر 
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ةن في ذاتون من أنا .. ما حقيقتي .. ما ىي ىويتي؟ ىل أنا أملك من أمر في الشهر كال في العاـ مر 
دائم  rنفسي مثقاؿ ذرة أـ ال أملك شيئان منها ؟ ال يفكر على نقيض ما كاف عليو المالطفى 

الفكرن فهو أكالن ناسو نفسون ثانيان ىو سكرافي بالنعم التي أغدقها اهلل سبحانو كتعالى عليو فحاؽ 
 سبحانو كتعالىهلل (نىسيوا الل وى فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيٍم( كلذلك ال فائدة من أف تحاكرى كاحدان عليهم قوؿ اهلل

من ىؤالء كتحاكمو إلى موازيًن علمن كال إلى موازين رؤيا كال إلى موازين تذكرة مما يذكرنا بو اهلل 
الالخور الراسيات  سبحانو كتعالى؛ كإال فلف كبلـ اهلل سبحانو كتعالى يزلزؿ الجامدات كيجعل

بىلو ل رىأىيٍػتىوي خىاًشعنا  ا اٍلقيٍر فى عىلىى جى تتفجر كتنهمر كيف ال كالرب عز  كجٌل ىو القائلهلل(لىٍو أىنزىٍلنىا ىىذى
ٍشيىًة الل ًو). أم لو كجهنا خطابنا ىذا بدالن من اتجاىو إلى اإلنساف لو كجهناه إلى  مُّتىالىدٍّعنا مٍٍّن خى

خور لرأيت ىذا الجبل قد تهاكل لرأيتو تالدع من خشية اهلل سبحانو جبل إلى حجارة إلى ص
من يتمتعوف بقلوب ىي أقسى من  -كما قلنا في األسبوع الماضي -كتعالىن كلكن  في الناس 

الالخر ىي في الواقع ليست أقسى من الالخرن لكنها  لت أخيران إلى ىذه الحاؿ كما يستحجر 
 ر صلب كيف ىذا؟الطين؛ يتحوؿ الطين البلزب إلى حج

لما نسي ىؤالء الناس أنفسهم كلم يتفكركا بذكاتهمن كلم يذكركا الاللة التي بينهم كبين اهلل 
سبحانو كتعالىن كأغرقوا أنفسهم في خضم النسياف يومان إثر يوـو كشهران إثر شهرو كعامان إثر عاـن 

ر قاسية بل إف الالخور رانت ىذه الحالة على قلوبهم كاستحالت ىذه األفئدة النابضة إلى صخو 
ربما كانت أرؽ منها كألينن كلذا فلنا ال نعجب عندما نرل إنسانان نذكره بكبلـ اهلل كلكنو يلوم 

كيعرض الرأس عن كبلـ اهلل سبحانو كتعالى ال نعجب إف ذىك رنا إنسانان بقوؿ اهلل سبحانو كتعالى (يىا 
ا الن اسي ًإف كينتيٍم ًفي رىٍيبو مٍّنى الٍ  لىٍقنىاكيم مٍّن تػيرىابو ثيم  ًمن نٍُّطفىةو ثيم  ًمٍن عىلىقىةو ثيم  ًمن أىيػُّهى بػىٍعًث فىًلن ا خى

اـً مىا نىشىاء ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى  ل قىةو لٍّنيبػىيٍّنى لىكيٍم كىنيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى ثيم  نيٍخرًجيكيٍم ًطٍفبلن مٍُّضغىةو مُّخىل قىةو كىغىٍيًر ميخى
ٍيبلى يػىٍعلىمى ًمن بػىٍعًد ًعلٍ ثيم  لًتىبػٍ  ٍيئنا ليغيوا أىشيد كيٍم كىًمنكيم م ن يػيتػىوىف ى كىًمنكيم م ن يػيرىدُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكى مو شى

ا اٍلمىاء اٍىتػىز ٍت كىرىبىٍت كىأىنبىتىٍت ًمن كيلٍّ زىٍكجو بىًهي هى ةن فىًلذىا أىنزىٍلنىا عىلىيػٍ جو  #ذىًلكى بًأىف  كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدى
ٍوتىى كىأىن وي عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره # كىأىف  الس اعىةى  تًيىةه ال  رىيٍ  بى ًفيهىا كىأىف  الل وى ىيوى اٍلحىعُّ كىأىن وي ييٍحًيي اٍلمى

عىثي مىن ًفي اٍلقيبيوًر) نقرأ ىذا الكبلـ على أسماع أشخاص كإذا بنا نتخيل ىذه ااي ات ككأنها  الل وى يػىبػٍ
كرة قذفتها إلى جدارو صلب ما ىي إال أف ترتد من ذلك الجدار إلى الجهة التي اتجهت منون 

 تلك ىي حاؿ  ذانهم كتلك ىي حاؿ قلوبهم.
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الربُّ عز  كجل يقوؿهلل ال تتباىى بعلمك فيوشك إف طالت بك الحياة أف يزكؿ علمك بعد جهل 
ب  ناسيان بعد ذكر كتالب  ضعيفان بعد قوةن إذان أف يزكؿ علمك ىذا فتالب  جاىبلن بعد علمن كتال

ىذا العلم ليس علمك إنما ىو علم اهلل الذم أنزلو إليك لتتمتع بو إلى حينن كمع ذلك فما أكثر 
السيكارل الذين يتباىوف بالعلمن كيقولوف إف اإلنساف قد كصل من العلم إلى حيث امتلك زماـ 

ا يريدن كمن ثىم  فهو ليس بحاجة إلى دين كال إلى الطبيعة كسخرىا كما يشاء ككصل بها إلى م
االنضباط بشيءن ىل في السيكارل من يكوف سيكره أشد  من ىذا العبث كىذا الهذياف!! كإلى أمٍّ 
حدو كصلتى من العلم يا أيها األحمع؟ ما ىو العلم الذم كصلت إليو كأنت عاجزه عن التحكم في 

بيعةن إٍف ابتبلؾ اهلل بأرؽ ال تستطيع بعلمك الذم تتباىى ذاتك فضبلن عن التحكم بما تسميو الط
بو أف تجر  إلى عينك الرقادن كإف شاء اهلل عز  كجٌل أف يجعل نومك ثقيبلن ال ينفك عنك لم 

تستطع أف تلتجئ إلى علم يعيد لك اليقظةن كإذا نظرت إلى نفسك في المر ة كقد ظهرت في 
يض في فوديك كرأسك لم يينجدؾ علمك في أف يعيد كجهك خطوط المشيب كامتؤل الشعر األب

إليك الشباب مرةن أيخرلن أمُّ سكرو ىذا؟ ما سبب ىذا كلٍّو؟ سبب ىذا كلٍّو أف  ىذا اإلنساف غافل 
ال يمتع كيانو بفكر كال بذكرن كمن ثم ففيما يحزف كلماذا يجزع كىو ال يعلم إال اللحظة التي 

لم العبلقة بينو كبين خالقون كال يعلم شيئان عن جوىره ككيانو يعيش فيها!! ال يعلم ذاتون كال يع
كمبدئو كمنتهاهن ذلك ألنو ال يمٌتع كيانو كيغديها بأم ٍّ فكر كال أم ذكرن فالحب بعيده عنو كالتأمل 
في المستقبل بعيده عنون كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يعافينا مما ابتلى بو كثيران من خلقون كنسأؿ 

انو كتعالى أف ال يضرب بين عقولنا كبين أنفسنا بحجاب يىزجُّنا إلى أسوأ مما عليو اهلل سبح
 المجانين

 فاستغفركا اهلل يغفر لكم
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 فٟ شِٙو هث١غ رٙتُّ ه٠بُػ ؽتِّ هٍِٛي هللاِ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

في شهًر رمضاف تهبُّ رياحي اإليماًف باهلًل عز  كجٌلن كفي شهًر ربيع تهبُّ رياحي حبٍّ رسوًؿ اهلًل صلى 
يًو كسٌلمن كاإليمافي كالحبُّ متبلزماًف يكٌملي الواحدي منهما ااخرن فبل يفيدي إيمافه كقرى في اهللي عل

عقًل صاحبو إف لم يسكن في قلبًو الحٌبن كال معنى لهذا الحٌب إف لم ييغرىز في تربًة اإليماًف باهلًل 
 سبحانوي كتعالى.

كالمحٌرؾ. فلذا تمٌتعى اإلنسافي باإليماًف باهلًل كلكن  الحٌب كافى كال يزاؿي ىو القائدن كىو المهٌيجى 
سبحانوي كتعالىن كاستقر  ىذا اإليمافي قراران في عقلون كلم يثمر ىذا اإليمافي حٌبان هلًل عز  كجٌل كمن 
ثم  حٌبان لرسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن فلف  ىذا اإليماف ال يمكني أف يالل ى من أمًر صاحبًو 

ـى في حياتًو معوٌجانن كىذا اإليمافي أشبوي ما يكوفي بالٌشجرًة الٌتي ال تثمر.فاسدانن ك   ال يمكني أف يقوٍّ

كمن ثم  حبُّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم ىو  -حبُّ اهلًل عز  كجٌل  -كىكذا فقد كافى الحٌب 
 ثمرةي اإليماف.

اإليمافى األعزؿ ال قيمةى لوي إف لم يتو ج بالحبٍّ ككما أف  الٌشجرةى ال قيمةى لها إف لم تثمرن فلف  
 الحقيقٌي هلًل كلرسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم.

كألمرو ما عندما نعودي إلى كتاًب اهلًل عز  كجٌل كنقفي على اايات التي يالفي اهللي فيها نبٌيوي كرسولىوي 
لهٌي يستثيري القلوبى إلى حبٍّ ىذا الٌرسوًؿ العظيم محٌمدان عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن نجدي أف  البيافى اإل

أكثرى مما يستثيري العقوؿى إلى اإليماًف بنبٌوتو. فأنتى تقرأ في كتاًب اهلًل عز  كجٌل عن رسولو صلى اهللي 
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عليًو كسٌلمى ىذا الكبلـهلل )لقد جاءكم رسوؿه من أنفسكم عزيزه عليًو ما عنٌتم حريهه عليكم 
حيم(. كتقرأي قوؿى اهلًل سبحانوي كتعالىهلل )كما أرسلناؾى إال رحةن للعالمين(. كتقرأي بالمؤمنين رؤكؼه ر 

قولوي عز  كجٌلهلل )كإٌنكى لعلى خيليعو عظيم(. ككلُّ ىذه الكلمات إنٌما تثيري كوامنى الحبٍّ في القلب 
 لهذا الذم يالفوي اهللي تعالى بهذه الٌنعوت.

يرٌكزي مثلى ىذا الٌتركيز على حوافًز اإليماًف العقليٍّ برسوًؿ اهلل  كلكٌنكى بالمقابل ال تجدي أف  القر فى 
صلى اهللي عليًو كسٌلمن ألف  ىذا اإليمافى يستقلُّ بًو العقلي إف فٌكرن كيكفي لدخوًؿ اإليماًف كتسٌربًو 

ة رسوًؿ اهلًل صلى إلى الًفكًر كالعقل أف يتأٌملى اإلنسافي تأٌمبلن موضوعٌيان حٌران في شواىد النبٌوًة من حيا
اهللي عليًو كسٌلمن كلكن  الذم يحتاجي إلى تمكينن كالذم يحتاجي إلى دفع إنٌما ىو الحٌبن الحبُّ 

الذم ينبغي أف يستقر  في القلب. ألف  ضمنى ىذا الحبٍّ عقباته كثيرة ال توجدي أمثاؿي ىذه العقباًت 
 في طريًع العقل.

ليًو كسٌلم حبُّ الٌشهواتن حبُّ األىواءن حبُّ المناصًب كالٌرئاسًة دكف حبٍّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي ع
كالٌزعامة كالعالبٌية بأنواعها كأشكالهان ىذه عقباته تقفي حائبلن بينى القلًب كصاحبًو فتالٌدهي عن 
 حبٍّ اهلل عز  كجل ن كمن ثم  عن حبٍّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن ذلكى ألف  ىذا اإلنسافى 
 ييواجىوي في طريقو بحبٍّ أقول .. أال كىوى حبُّ الٌدنيا بكلٍّ ما تتنٌوعي إليًو الٌدنيا من فركعو كأقساـ.

حبُّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم ىو ثمرةي اإليماًف بنبٌوتو. فمن لم ييشًرب قلبوي بمعاني ىذا 
عليًو كسٌلم. كالفرؽي بيننا كبينى أصحاًب رسوًؿ الحٌبن لم يستفد شيئان من اإليماًف بنبٌوتًو صٌلى اهللي 
 اهلًل رضوافي اهلًل عليهمن أنٌهم تمٌيزكا عٌنا بهذا الحٌب.

أٌما اإليمافي العقلٌي فنحني نحمدي اهللى عز  كجل  على أنٌنا كإيٌاىم مؤمنوفى بعقولنا بنبٌوتون كلكٌنهم 
محٌبةه عظيمةه ىائلةه لرسوًؿ اهلًل بينى جوانحهم تجاكزكنا إلى شيءو  خرى تخٌلفنا عنهم فيون كقرت 

طغت على محٌبًة الٌدنيا كشهواتها كأىوائها فبدت منهم تلكى الخوارؽي التي علمتمن كدانوا بالوالًء 
لرسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كما تعرفوفن كضٌحوا بكلٍّ غاؿو كرخيه في سبيًل أمًر اهلًل كمن ثم  

وًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم. أٌما نحني فتخٌلفنا كلم نستطع أف نرقى إلى ذلك في سبيًل أمًر رس
الاٌلعيد ألف  األىواءى شٌدتنا إلى األدنىن ألف  الدنيا حبستنان كألف  أىواءنا كعالبٌياتنا صٌفدتنا 

 كسٌلم. باألغبلًؿ الثٌقيلةن لم نستطع أف نتحٌرؾ كما تحٌرؾ أصحابي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليوً 



  

 ~1286 ~ 
 

كإذا كقرى حبُّ رسوًؿ اهلًل في قلًب المؤمن فحٌدث عن  ثاًر ىذا الحبٍّ كال حرجن كليسى ثٌمةى قانوفه 
يسمو على قانوًف ىذا الحٌبن فبل يقاؿ لمن تالٌرؼى بسائعو من حبٍّو لرسوًؿ اهللهلل )ًلمى(ن كال ييقاؿي 

كلٍّ منطعن كألف  قانونوي ال يسمو عليًو أمُّ   لويهلل )ىذا جائزه كذاؾى غيري جائز(ن ألف  منطعى الحبٍّ فوؽى 
قانوفن فقد شربت امرأةه من أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم بوؿى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي 

عليًو كسٌلمن اندفعت إلى ذلكى بسائعو من الحبن فما أنكرى رسوؿي اهلًل عليهان ألف  المنطعى يمنع من 
 نساقت إلى ذلكى بسائًع حٌب.ىذا اإلنكارن إنها ا

كلقد علمتم أف  في أصحاًب رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم من قد كانوا يتباركوفى بنخامتو 
كبوضوءه مع العلًم بأف  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أال ييرمى أصحابوي من نفسًو إال ما تقرُّ بو 

وي إال أطيبى رائحةن كلكن و الحب دفعهم إلى ىذا كأكثرن العينن ككافى حريالان على أال يشم  أحده من
 كما أنكرى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن إذ ليسى ثٌمةى قانوفه أسمى من قانوًف الحبٍّ ىذا.

كلقد عمدى رجله من أصحاًب رسوًؿ اهلًل كىو سوادة رضي اهللي عنو قبيلى ابتداًء المسلمينى بالقتاًؿ 
إلى بطًن رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم فهجمى عليًو يقٌبلون كربٌما استشنعى أحدنا يوـى أحدن عمدى 

ىذا الفعلن كلكن  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمى لم ينكر عليًو ذلكن كلُّ ما في األمر أنٌوي سألوهلل 
يكوفى ىذا اليـو  )كيحكى ما الذم حملكى على ىذا يا سوادة(؟ قاؿهلل )يا رسوؿى اهلل لقد خشيت أف

ىو  خرى عهدم بكن فأحببتي أف يكوفى  خرى عهدم بك أف يلتالعى جسدم بجسدؾ(. سيلطةي 
 الحب ال يمكن أف يسكتوي أمُّ قانوفو كال أمُّ منطع.

كإذا رأيتى في محٌبي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم من تفوح حوؿى قلوبهم كمشاعرىم في شهًر 
رلن ذكرل كالدًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلمن فتهيجهم ىذه الٌركائ  ربيعو ىذا رائحةي الذٌك

كىذه الٌرياح كتستثيرىم كتدفعهم إلى ما قد تدفعهم إليو من احتفاالتو كلقاءاتو ككلماتو كقرباتو 
أيٌان كافى نوعهان فبل سبيلى لئلنكار على شيءو من ذلكن ألنٌوي منطعي الحٌبن كأعني بمنطًع الحٌب 

كى المنطعى الاٌلادؽ الذم ينبعي كالذم يتعالى من بيًن الجوان  بدافعو حقيقيٍّ خاؿو كخاله عن ذل
الٌشوائًب المختلفًة المتنٌوعة. ال يمكني إلنسافو أف ينكرن كلو أف  إنسانان زارى مثول رسوًؿ اهلل صلى 

ئجى الحٌب تغٌلبى على ىذا القرارن اهللي عليًو كسٌلم كألزـى عقلوي بكلٍّ أدبو كاحتشاـو كاحتراـن كلكن  ىا
كتغٌلبى على ىذه الٌضوابً  العقلٌية في كيانو فالاحى كىاجى كماجن فلٌنكى لن تجدى منطقان يتغٌلبي عليًو 

 كيسكتوي في تلكى اللحظةن ىذه حقيقةه ال ريبى فيها يا عبادى اهلل.
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اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلمن  فبل ريب أف من شأًف اإلنسافي المحٌب أف يحتفلى بذكرل مولًد رسوؿً 
كالٌدستوري الذم يدفعوي إلى ىذان كبوسعًو أف يطمئن  إليو أف يراجعى قلبو فيتساءؿهلل ما الذم حملوي 
على ذلك؟ أىوى رياءه؟ أىيى سمعةه؟ أـ ماللحةه؟ أـ غرضه دنيوٌم؟ فليعلم أف  أمرهي مرميٌّ عيرضى 

 صلى اهللي عليًو كسٌلم. أٌما إف عادى إلى قلبو ككجدى أف  الحائ ن كلن ينظرى إليًو اهللي كال رسوؿي اهللً 
الحوافزى التي دفعتوي إلى ذلكهلل ناره تهيجي بينى جوانحون كحبٌّ هلًل تعالى أضرمو في فؤادهن كاإلنسافي 

 ال يكٌذبي شعورهن إف علمى أف  ىذا ىو الٌدافع فليهنأ أنٌوي بهذا يتقٌربي إلى اهلل كرسولو.

ئلهلل فأينى ىو الٌدليل؟ كأينى ىي الحٌجة؟ كأينى ىي المشركعٌية؟ قل لوهلل أنتى تعيش في كإف قاؿى قا
عالًم العقبلنياتن كأنتى تتحٌدث عن األحكاـ التي تتعلع بالواقًع الفكرمٍّ كالعقبلنٌين أٌما نحني 

ـى بو. فنتحٌدثي عن دائرًة الحٌب التي إف زيج  اإلنسافي فيها كافى معزكران أيٌان كافى العملي   الذم قا

على أف  رسوؿى اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم كافى يالوـي يوـى اإلثنينن كقد كردى في الاٌلحيً  أنٌوي سيئلهلل 
 لماذا تالوـي يوـى اإلثنين؟ قاؿهلل "ذلكى يوـه كيلدتي فيو".

ًو كسٌلم يوـه كلو لم يكن ىنالك من المعتمدات كاألدلٌة على أف  يوـى ميبلًد رسوًؿ اهلًل صلى اهللي علي
مقٌدسه من الٌزمنن كيوـه أزىر من الدىرن لو لم يكن ثٌمةى دليله على ىذا غيري ىذا الحديث لكفىن 

بل ينبغي أف يندفعوا إلى أف يجعلوا من شهًر ربيعو كٌلو  -ال أقوؿي معزكرين -كلكافى الٌناسي جميعان 
يًو كسٌلمن ال نشترطي لذلك إال شرطان كاحدانهلل مثابةى احتفاءو كاحتفاؿو كسركرو برسوًؿ اهلًل صلى اهللي عل

أال كىو أف يعودكا إلى قلوبهم فينٌقوا ىذه القلوبى من الٌشوائبن كأف يبلحظوا أفئدتهم فيتأٌكدكا 
أف  حوافزىم ىي الحٌب كال شيءى غيري الحٌب. كنحني نعلمي أف  لكلٍّ شيءو دليبلنن فلذا كافى الٌدافعي 

لذم يدفعي اإلنسافى إلى االحتفاًؿ بذكرل رسوًؿ اهلل يدفعوي من باًب أكلى ىو ىذا الحٌبن الحبُّ ا
 إلى االنضباط بأمًر رسوًؿ اهلل.

كيفى يدفعني الحٌب إلى أف أنفعى الماؿى سخٌيان كأنا أنتشي بذكرل مولًد رسوًؿ اهللن ثم  ال يدفعني 
إلى أف أفطمى نفسي عن الٌربا؟ ثم  ال ىذا الحٌب إلى أف أخرجى زكاةى مالي؟ ثم  ال يدفعني ىذا الحٌب 

يدفعني ىذا الحٌب إلى أفطمى جيبي عن الغلٌو كعن الغشٍّ في المعاملة؟ كيف؟ كيفى يدفعني الحبُّ 
 إلى شيء ثم  يأخذ في كياني فبل يدفعني إلى ما ىو أىمُّ من ذلك؟
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لوفهلل ىنالكى من يزعم أف  بقيى شيءه كاحدهلل ما زاؿى كثيره من اإلخوًة يقعوفى في إشكاؿو فيًو كيسأ
االحتفاؿى بذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل بدعة فما الحعُّ في ىذا؟ أسئلةه ال تنتهي كما تزاؿي تتكٌرري على 
ـي الذم قلتوي ىو األساسن لكٌننا نضيفي إلى ذلكهلل أف  من  األسماع. نقوؿي بعدى الذم قلتون كالكبل

هللي عليًو كسٌلم معتقدان أف  ذلكى ثابته في سٌنتون كأف  احتفى كاحتفل بذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل صٌلى ا
ذلكى ثابته كمستقرٌّ بنهٍّ من كتاًب اهلًل أك نىهٍّ من سٌنًة رسوًؿ اهلل أك أنٌوي ثابته بلجماع فقد أخطأى 
عى كابتدعى كال شٌكن ألف  ىذا لم يثبت ال في كتابو كال في سٌنةو كال استقر  عليًو إجماع. أٌما إف اندف

إلى ىذا االحتفاًء كاالحتفاؿ بدافعو من ىذا الحبٍّ الذم قلتن كىو يعلم أنٌوي يقوـي بنشاطو 
اجتماعيٍّ يبتغى منوي خيره دينٌي. إذا كافى ىذا ىو رائده كىذا دافعو فبل شك  أنٌوي مأجوره كمثابه على 

ن كرائها خدمةي شريعًة اهللن  ىذا العملن كاألمري في ذلك كلقامة المؤسسات الٌتعليمٌيًة التي يبتغى م
كلقامًة المرافًع الثٌقافٌية التي يبتغى منها تزكيدي المسلمينى بالفكًر اإلسبلمٌين أنشطةه اجتماعٌية يبتغى 
منها خيره دينٌين ككالمؤتمرات التي تنفعي عليها األمواؿ الٌسخٌية لذكرل كالدًة فبلفو أك فبلفو أك 

لهم كتنفعي على ذلكى األمواؿى الٌسخٌيةن نشاطاته اجتماعٌية كلكن فبلفو من أعبلـً المسلمينى كأطفا
يبتغى من كراًء ذلكى خيره دينٌي. إذا كافى ىذا ىو الٌدافع فبل شك  أف االحتفاء بمولًد رسوًؿ اهلًل 
ال صلى اهللي عليًو كسٌلم في مثًل ىذا الٌشهر يقعي في مقٌدمًة قائمًة ىذه األنشطًة االجتماعٌيًة كٌلهان ك 
يمكن أف يخالف في ذلك إال إنسافه فرغى قلبوي من كوامن الحٌبن كمثلي ىذا اإلنساًف ال يػينىاقىٍش 

 ألٌنكى ال تملكي جسوران كاصلةن بينكى كبينو.

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلى رائدنا اإلخبلصى لوجهون كأف يتٌوجى حٌبنا 
صٌلى اهللي عليًو كسٌلم كالٌسيًر على نهجون أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى  باالنضباط بسٌنًة رسوًؿ اهللً 

 العظيم...
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 ٚالغ ا١ٌٍَّّٓ فٟ مووٜ اٌٌّٛل

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثنا

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ئمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دا
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ىا ىو الٌزمني قد استدارن كىا ىو ذا قد عاد ليعيدى إلينا ذكرل مولًد المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
الغامرة التي انتشرت بينى الخبلئًع جميعان  كالٌسبلـن كذكرل بعثتًو إلى العالمن كذكرل الٌرحمًة اإللهٌيةً 

مع بعثًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن ىا ىو ذا شهري المولًد المبارؾ قد أظٌلكم من جديدن 
كىا ىم الٌناسي قد عادكا إلى االحتفاًؿ بمولًد المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ على شٌتى 

ن كليسى بدعان من األمر كال شيئان عجيبان في الٌسلوؾ أف يحتفلى المستوياتن كفي كلٍّ األماكًن كالبقاع
المسلموفى بذكرل مولًد رسولهم كحبيبهم محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن فذلكى أدنى ما يمكني أف 
يعد  شعاران يدؿُّ على المحٌبةن كال يمكني أف نتالٌورى أف  من حعٍّ األمًم كالٌشعوب أف تحتفلى بذكرل 

ا كرؤسائها كأف تنفعى على ذلكى الماؿى الوفيرن ثم  تقف دكفى االحتفاًؿ بذكرل مولًد محٌمدو ملوكه
عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كتعرضي عن ذلكى أك ترل إنكارى ذلك. ال يمكني إطبلقان لهذيًن الٌنقيضيًن أف 

هان فمن بابو أكلى يجتمعا في قلًب مؤمنن فكما تندفعي األمم لبلحتفاًؿ بذكرياًت ملوكها كرؤسائ
من الطٌبيعيٍّ لها أف تندفعى بدافعو من نوًع ىذا الحبٍّ ذاتون فتحتفلى بذكرل مولًد رسولها محٌمدو 

عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ بالٌطريقًة المشركعةن كبالٌسبيًل الذم ال يعقبي ضررانن كباألسلوًب المٌتفًع مع 
 شيءه محمود.شرًع اهلًل عز  كجٌلن كلُّ ىذا أمره طبيعٌي ك 
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كلكن  األمرى العجيبى حٌقانهلل أف ترل أف  المسلمينى كٌلما ازدادكا ابتهاجان بذكرل مولًد الٌرسوًؿ عليًو 
الاٌلبلةي كالٌسبلـن ككٌلما أمعنوا باالحتفاًؿ في ذكرل مولدًه في مثًل ىذا الٌشهًر المبارؾهلل كٌلما عادكا 

لتمٌسًك بشرعون األمري العجيبي حٌقان أنٌوي بمقداًر ما يقبلوفى القهرلن ككٌلما تراخوا عن اتٌباًع سٌنتًو كا
على االحتفاًؿ كاالحتفاء بذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن بمقداًر ذلك يمعنوفى في 
الٌتغييًر كالٌتبديلن كيمعنوفى في الٌتبلعًب بشرًع اهلًل سبحانوي كتعالى كفي اإلعراًض عنون بدكافعى 

 اليبى كأسماءو شٌتىن ىذا ىو األمري الغريبي في حاًؿ ىذه األٌمة.كأس

 

ككٌلما رأيتي الٌزمنى قد استدارن ككٌلما ىٌبت ركائ ي ذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في 
 ىذا الٌشهًر المبارؾن كتذٌكرتي ىذا الٌتناقضى العجيبى بينى احتفاالًت المسلمينى الٌشكلٌية كبينى 

كاقعهم الفعلٌين تذٌكرتي حديثان لرسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمى يأخذي بمجامًع القلوبن كتقشعرُّ 
لهولًو األلبابي كالٌنفوسن كىو حديثه صحي  بل ىو من أص ٍّ األحاديًث المركيًٌة عن رسوًؿ اهلل 

ـي مسلمه في صحيحو كمالكه في موط   ئو كغيرىما عن أبي ىريرةى صٌلى اهللي عليًو كسٌلم. يركم اإلما
رضيى اهللي عنوي أف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمى كقفى في البقيًع ذاتى يوـو كحولوي كوكبةه من 

هلل  أصحابو فقاؿهلل "كاشوقاهي إلى إخواني". قاؿى لوي بعضي أصحابوهلل )ألسنا إخوانكى يا رسوؿى اهلل(؟ قاؿى
لم يلحقوا بعدن كسأكوفي فرطان لهم على الحوض". قاؿى  "بل أنتم أصحابين كإخواني أكلئكى الذينى 

لوي قائله عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل )أكتعرفهم يا رسوؿى اهلل(؟ قاؿى الٌنبيُّ صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "أرأيتم 
(. لو أف  رجبلن لوي خيوؿه غرٌّ محٌجلة في خيلو ديٍىمو بػيٍهٍمن أفكافى يعرفها"؟ قالواهلل )نعم يا رسوؿى اهلل

أم لييطردكفى عن -قاؿهلل "فأنا أعرفهم غٌران محٌجلينى من  ثاًر الوضوء. أال ليذادف  رجاؿه عن حوضي 
 كىو ليسى منهمن لييذادف  أناسه عن   -حوضي

كما ييذادي البعيري الٌضاؿ الذم اقتحمى بينى إبًل قوـو
قاؿي ليهلل )إٌنكى ال تدرم كم بٌدلوا من حوضي كما ييذادي البعيري الٌضاؿن فأقوؿي أال ىىليٌم أال ىىليٌمن فيي 

 بعدؾ(. فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسيحقا".

 

كٌلما استدارى الٌزمن كعادى شهري ربيعو األٌكؿ كرأيتي مباىجى المسلمين الظٌاىرةى كالٌشكلٌية بمولًد 
البعيًد عن  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ ثم  أمعنتي الٌنظرى في كاقعهم المخزم كسلوكهم البعيدً 

شرًع اهلًل كىدًم رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم تذٌكرتي ىذا الحديثن كافى من الممكن أف يكوفى 
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فأؿى خيرو لنان كأف يكوفى عنوافى بشرل سارٌةو لقلوبنا. كلكٌنا بأيدينا حٌولنا داللةى ىذا الحديث 
 فجعلناهي من أعظًم الٌتهديداًت المخيفًة لنا. 

 

في شرًع اهللن لو كٌنا أمناءى على ديًن اهلل لو كٌنا أمناء على سٌنًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي  لو لم نغٌير
ـي في بيوتنان في أنفسنان معى أىلينا كأكالدنان في عبلقاتنا مع إخواننان في عبلقاتنا معى الماًؿ  كالٌسبل

بنا أف ننتشيى كنحني نسمعي ىذا كالٌدرىًم كالٌدينارن لو أنٌنا كٌنا على ىذه الٌشاكلة لكافى حريٌان 
الحديثن كأف نتأٌملى خيرانن كأف نعد  أنفسنا مع إخواًف رسوًؿ اهلل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ الذينى 
اشتاؽى إليهم كحن  إلى رؤياىم كأعلنى أنٌوي سيكوفي فرطان لهم. كلكٌنا بمحًض اختيارنان كبما جنتوي 

فأمعٌنا تغييران كتبديبلن كتبلعبان بديًن اهلًل عز  كجٌلن كىكذا  أيدينان شئنا أف نكوف على خبلًؼ ذلكن
حكمنا على أنفسنا أف نكوفى من تلكى الثٌػٌلًة األخرل التي أشارى إليها المالطفى عليًو الاٌلبلةي 

هلل أال ىلم  أال  كالٌسبلـن عندما قاؿهلل "أال كليذادف  قوـه عن حوضي كما يزادي البعيري الٌضاٌؿن فأقوؿى
 . فيقاؿهلل )إٌنكى ال تدرم كم بٌدلوا من بعدؾ(".ىلمٌ 

 

ما كافى أغنانا أف نزج  بأنفسنا فنالب ى من ىؤالًء الٌناسن كما كافى أكالنا أف نكوفى من المحافظينى 
على شرًع اهللن المتمٌسكينى بهدًم رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم. كلكن انظركا يا عبادى اهللن 

كابتهاجاتنا كيفى تسيرن كإلى سلوكنا بأمٍّ كادو ينحٌ ن كٌلنا يتعاملي بالٌربان إف لم انظركا إلى أقوالنا 
يكن كٌلنا فأكثرنان كليتى أف  األمرى كقف عندى التوغل في ىذا الٌسلوؾن معى االعتراًؼ بأنٌنا مقاٌلركفى 

كم الكاذبة من أجًل أف كمذنبوفن كلكن يشاءي أكثرنا إاٌل أف يبٌررن كيأبى أكثرنا إال أف يستخرجى الفتا
 يبٌررى بذلك ابتعادهي عن ديًن اهلًل عز  كجٌلن كتمزيقو لواجبو من كاجباًت اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

كٌلنا ننظر إلى  داًب اإلسبلـً في بيوتنان فنجدي أف  ىذه اادابى مطركدةن مطركدةه من بيوتنان 
ن أمره معركؼ في بيوًت المسلمينى الحٌجاج االختبلطي المشين بينى الٌرجاًؿ كالٌنساًء األجانب

ـى شابٌّ غيوره على ديًن اهلل  المالٌلين المحتفليًن بموالًد المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ. كإذا قا
يذٌكري أباه بأف  ىذا االختبلطى غيري جائزن أبناءي العمومًة كبناتي العمومًة كأبناءي الخؤكلًة كبناتي 
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ها مع بعضن اىتاجى الوالدي عليًو كماجن كأزبدى كأركلن كأعلنى غضبوي على الخؤكلةن أجانبه بعضي 
 الولدن كىو إنسافه يزعمي أنٌوي مسلمن إنسافه يزعم أنٌوي متدٌينن نعم..

 

انظركا إلى كاقعنا يا عبادى اهللن كم بٌدلنا من األحكاـً اإلسبلمٌيًة المعركفة باسًم الٌتطويًر كالٌتغييًر 
ـى تتبٌدؿي بتبٌدًؿ األزمافن كىي قاعدةه صحيحة لو أنٌا كضعنا فيها كالٌتبديلن كبدع ول أف  األحكا

معناىا الذم كضعوي فيها ديني اهلًل عز  كجٌلن كاٌلذم نٌبهنا إليًو علماؤنا كأئٌمتنا رحمهمي اهللي سبحانوي 
 كتعالى.

 

ما تطولوي يدي الٌتاجرن أيٌان   كتنظر إلى كاقًع المسلمينى في أسواقهم كتجاراتهم فتجدي المباحهلل ىو كلُّ 
كاف كمهما كافى شكلون أٌما المحٌرـهلل فهوى ما ال يستطيع أف تمتد  يدي الٌتاجًر إليو. أٌما ديني اهلًل عز  

كجٌل فموضوعه على الٌرفوؼن نتذٌكرهي عندما نريدي أف نتسابعى إلى العيمىرن نتذٌكرهي عندما نريدي أف نيهرىعى 
قدامنا تلتالعي بظهورنا ركضان كراءى الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـ. أٌما معامبلتنا إلى الحٌج كنجعلي أ

المالٌيةن كأٌما الغٌشن كأٌما الخداعن كأٌما الكيدي في المعاملة فحٌدث كال حرج ككلُّ ذلكى يقعي في 
 صفوًؼ الحٌجاج كالذينى يتظاىركفى بمظهًر الٌتدٌين قبلى أف يظهرى في صفوًؼ ااخرين.

 

اذا أقوؿ؟ ىذا الحديثي في ىذا الموضوع حديثه ذك شجوفن كشرحوي طويلي الٌذيلن كىو يزيدنا م
ألمان فوؽى ألمن كلكٌني أعودي فأقوؿهلل ليسى عجيبان أف يحتفلى المسلموفى بذكرل مولًد حبيبهم عليًو 

يًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلكن  الاٌلبلةي كالٌسبلـ فهذا شأفي كلٍّ أٌمةو ترتب ي ارتباطان كثيقان برسولها محٌمدو عل
العجيبى حٌقان أف يناقضى المسلموفى أنفسهمن كأف يعلنوا أنٌهم مسلموفى باألقواًؿ كزخرًؼ القوًؿ 
ـي شيئان من حظوظهمن كشيئان من  كالٌشعاراتن كلكٌنهم ليسوا بمسلمين عندما يكٌلفهم اإلسبل

لن كينٌبهنا إلى االستمساؾ كالٌرشًد بالفعل قبلى أف أىوائهمن كلكن  اهللى عز  كجٌل إنٌما يذٌكرنا بالعم
يذٌكرنا باألقواًؿ كالٌشعاراتن )قد جاءكم من اهلًل نور ككتابه مبين يهدم بًو اهللي من اتٌبعى رضوانوي 
سيبيلى الٌسبلـ(. يهدم بًو اهلل ال من رفعى شعاراتون يهدم بًو اهلل ال من جٌملى لسانوي باالحتفاالتن 

 من اتٌبعى رضوانو سيبيلى الٌسبلـ. يقوؿي اهللي عز  كجٌلهلل )كاعتالموا بحبًل اهلًل جميعان كال يهدم بًو اهلل
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تفٌرقوا(. كاالعتالاـهلل الٌتمٌسك بحبًل اهللن كحبلي اهلًل شرعن كحبلي اهلًل الٌسلوؾي الفعلٌي كليسى 
 الٌدعاكمى القولٌية. 

 

ا إلى رشدنان كأف يتكٌرـى علينا فيجعلنا من إخواًف أسأؿي اهللى عز  كجٌل أف يالل ى أحوالنا كأف يعيدن
رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم المٌتبعينى لشرعون ال من أكلئكى اٌلذينى سييطرىديكفى عن حوضًو يوـى 

 القيامةن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 ٍٚجً اٌٛلب٠خ ِٕٙب[]أٍجبثٙب ..  فزٓ فط١وح ث١ٓ ٠لٞ ل١بَ اٌَبػخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

مدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا مح
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 دى اهللهللأما بعدي فيا عبا

إف  اهللى سبحانوي كتعالى أخفى ميقاتى الٌساعًة عن عبادًه جميعان بل عن المخلوقاًت كٌلهمن كاستأثرى 
بعلمًو كحدهن كلكن  اهللى سبحانوي كتعالى أكحى إلى نبٌيًو محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ دالئلى قرًب 

اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم إلى كثيرو من ىذه  الٌساعةن كأنبأهي بعبلماتها كأشراطها. كنٌبهنا رسوؿي 
األشراطن كال شك  أف  إخبارى المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌلم بهذه األشراًط كالعبلمات التي ظهرى  
كثيره منها دليله من أبهًر األدلًٌة على نبٌوًة سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن كعلى أنٌوي إنٌما  

 ري بوحيو من اهلًل سبحانوي كتعالىن ال بللهاـو كال بفراسةو كال غيًر ذلك.كافى ييخبً 

فلقد أنبىأىنا المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أف  من أشراًط الٌساعًة أف يكثػيرى الهرجي كالمرجن أم أف 
الٌدماءي دماءي يقل  األمني كيزكؿى الٌطمأنينةن كأف يتهارجى الٌناسي كيتخاصموا ثم  يتقاتلوان كتالب ى 

المسلمينى رخيالة. كأنبأنا صٌلى اهللي عليًو كسٌلم أف  من أشراًط الٌساعًة أف تىكثػيرى الًفتىنن الًفتىني 
المختلفةن ال سٌيما الًفتىني التي تدكري رحاىا على ديًن اإلنساًف المسلمن فهوى ينظر إلى الحالًن الذم 

ن فبل يرل ىذه الحالوفى إاٌل مهٌشمةن مثقوبةن ال يستطيعي يحاٌلني بًو ذاتوي ضد  شياطيًن اإلنًس كالجنٌ 
اإلنسافي المسلمي أف يحالٍّنى نفسوي فيهان إف بحثى عن لقمًة طعاـو طاىرةو من دىنىًس الحرمةن كمن 
دىنىًس ما نهى اهللي سبحانوي كتعالى عنو لم يكد يعثري عليهان كإف أرادى أف يٌتقيى الشُّبيهات ال بًل 

يكد يجدي سبيبلن للتوٌقي منهان كإف أرادى أف يبتعدى عن الٌربا كفر  عنوي يمينان أك شماالن لم المحٌرمات لم 
يكد يجدي مخلالان من الٌربان كصدؽى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى إذ يقوؿهلل "يأتي على الٌناًس 

". ما أعجبى ىذا الكبلـى الذم زمنه يأكلي الٌناسي فيًو الٌربا أجمعن فمن لم يأكل منوي أصابوي من غباره
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يقولوي رسوؿي اهلل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلكأنٌوي موجوده بينى ظهرانينان كلكأنٌوي يرل كيفى أف  الٌربا قد 
ن كإلى كلٍّ قرشو يملكوي  تسٌللى بأشكالًو المختلفًة إلى كلٍّ دارن كإلى كلٍّ منزؿن كإلى كلٍّ جيبو

 إنساف.

التي حٌدثى عنها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن كمنها الفتني التي تتسٌللي إلى ىذا بعضه من الفتًن 
األسرًة كإلى المنزًؿ كالٌدارن فبل يكادي يستطيعي الٌرجلي أف يكوفى قٌوامان على بيتون ما يكادي يستطيعي 

شياطينى اإلنًس كالجٌن  الٌرجلي أف يكوفى رقيبان على زكجًو كأىلًو كأسرتًو كأكالدًه كبناتون ذلك ألف  
تتخٌب ي المثلى الذم يريدي أف يحميى نفسوي فيهان كتبٌددي الحالوفى الٌدينٌيةى التي يريدي أف يحاٌلنى نفسوي 

 كذرٌيٌتوي كأسرتوي فيها.

ىذه الفتن التي أنبأى عنها رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم ىي بعضه من أشراًط الٌساعةن كالحديثي 
كأحاديثي ىذه الفتًن كثيرةه جٌدانن من بحثى عنها ر ىا ككقفى منها على العىجىًب عنها طويلن 

العيجاًب الذم يخبري بًو رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن كليسى مح ُّ نظرم في ىذه الكلمة أف 
يطرحوي أسٌليكم كأمٌتعكم بشيءو من ىذه األحاديث ألستثيرى عجبكمن كلكٌني أريدي أف أنٌبو إلى سؤاؿو 

الٌسائلي ربٌمان إذ يقوؿي أحدناهلل من أمٍّ نافذةو تندلعي ىذه الفتنن على الٌناًس عاٌمةن كعلى المسلمينى 
خاٌصة؟ كما ىو سببي انتشارىا بينى الٌناًس كما ينتشري الوباء؟ كالجوابهلل إف  ىذه الفتن إنما تتسٌللي 

ابي رقابًة المسلمين لدينهمن كألكامًر من بابو كاحدو بعدى أف ينكسرى كيتحٌطم. ىذا البابهلل ىو ب
ربٌهم سبحانوي كتعالىن فطالما كافى المسلموفى بكلٍّ فئاتهم رقباءى على أكامًر اهلًل عز  كجٌل ينٌفذكنهان 
حٌراسان على كصايا ربٍّ العالمين لعبادًه يطٌبقونهان فلف  ىذه الفتن تكوفى بعيدةن عنهمن ال يشيعي بينهم 

 ينتشري كباءي أمٍّ فتنةو من الفتن ألف  اهللى عز  كجل  ما جعلى دينوي الذم اختارهي ىرجه كال مرجن كال
لعبادًه إال ليحاٌلنهيم ضد  كلٍّ شقاءن كضد  كلٍّ كباءن كضد  كلٍّ فتنةو مهما كافى مظهرىا كمهما كافى 

 نوعها.

يبى إلى أمًر ربٌها في أف تنطومى كعندما تدنو الٌساعةي ركيدان ركيدانن كعندما تأذف الٌدنيا بأف تستج
كأف تقفى عن مسيرتها طبقان للمنهاًج الذم رسموي اهللي سبحانوي كتعالىن فلف  الٌناس يفتنوفى عن الٌديًن 
بالٌدنيان يفتنوفى عن أكامًر اهلًل بأكامًر الٌشيطافن كيستدبركفى كصايا اهلل بعدى أف كانوا مقبلينى إليها 

رضوا عن كصٌيًة ربٌهم كأعرضوا عن أكامًر موالىم كخالقهم الذم ىو أرحمي متمٌسكينى بهان فلذا أع
من كلٍّ شيءو بهمن اندلقت إليهم الفتنن كتتابعت عليهمي المشكبلتي التي ال حل  لهان ىذا ىو 



  

 ~1296 ~ 
 

الٌسببي أيها اإلخوةن كلُّ فتنةو من الفتن التي يتطو حي فيها اإلنساف كيبحثي عن مخلهو لها فبل 
ا جاءتوي من نافذةو كاحدةن ىي نافذةيهلل ترًؾ كصٌيًة اهلًل عز  كجٌلن كاالبتعاًد عن أمرًه سبحانو يجدن إنم

 كاالبتعاًد عن الٌنالائً  كاألكامًر التي كٌجها اهللي سبحانوي كتعالى إلى عباده.

بلجو ألدكائها كما أعلمي أف  اإلنسافى يملكي أف يجدى دليبلن على أف  أعظمى دكاءو لئلنسانٌيةن كأركعى ع
كأمراضها إنٌما يتمٌثلي باتٌباًع أمًر اهلل كاتٌباًع كتاًب اهلل. ما أعلمي برىانان يٌتض ي للعاقًل على ىذان يتمٌثلي 
في أكثرى من الفتن التي يراىا اإلنسافي في ىذا العالًر من حولون ىذه الًفتىني كحدىا دليله على أف  

ال يسعدهي إال اتٌباعي أمًر اهلًل عز  كجٌلن فلف شقيى فؤلنٌوي أعرضى عن اإلنسافى ال ياللحوي إال ديني اهللن ك 
 أمًر ربٌون كألنٌوي ابتعدى عن منهاًج موالهي كخالقو سبحانوي كتعالى.

كإذا سأؿى سائله ما المخلهي من ىذه الفتن؟ ككيفى الفراري منها؟ ككيفى أتٌقي من كبائها؟ فالجوابي 
اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم كىو يتحٌدثي عن ىذه الفتًن كيحٌذري منها  أيضان كاض ! كلقد سيئلى رسوؿي 

كيعلني أنٌها عبلمةه من عبلماًت قرًب قياـ الٌساعةن قاؿى لوي قائلههلل ما المخلهي منها يا رسوؿى اهلل؟ 
هلل "كتابي اهلًل سبحانوي كتعالى". كمعنى قولًو "كتابي اهلل"هلل أم االنالياعي ألمًر اهللن كلي سى معنى قاؿى

قولًو "كتابي اهلل"هلل أم أف تشتركا نسخان كثيرةن من كتاًب اهلل فتضعوىا في جيوبكم أك تملؤكا بها 
زكايا بيوتكمن أك تجٌملوا بها أسواقكم كمكتباتكم. ليسى ىذا معنى كبلـً المالطفى عليًو الاٌلبلةي 

كجل  بها أٌمةن كاحدة حٌتى كإف  كالٌسبلـن بل إف  نسخةن كاحدةن من القر ف يمكن أف يهدمى اهللي عز  
لم تضف إليها نسخه أخرلن كمبلييني بل ببلييني الٌنسًخ من القر ف يمكني أف ال تقول على انتشاًؿ 
أٌمةو من حمأًة الٌضبللًة كالٌضياع عندما يكوفي اتٌباعي ىذه األٌمًة لهذه الٌنسًخ اتٌباعان شكلٌيانن كعندما 

تزازان مظهريٌانن كإنٌما المعنى الذم أمرى بًو رسوؿي اهلل ىو المعنى الذم يكوفي اعتزازىم بهذه الٌنسخ اع
أمرى بًو اهللي عز  كجٌلن كماذا يقوؿي اهللهلل ))قد جاءكم من اهلًل نوره ككتابه مبين يهدم بًو اهلل من اتٌبعى 

ـى كلمًة ي هدم بًو اهللي من رضوانوي سيبيلى الٌسبلـ كيخرجهم من الظٌلماًت إلى الٌنور((. قفوا معي أما
اتٌبعى رضوانون لم يقلهلل يهدم بًو اهلل من جم لى طباعتون يهدم بًو اهلًل من استكثرى كجودهن يهدم بًو 

 اهلل من تاجرى بًو مشتريان بائعانن ما قاؿى ىذان كإنٌما قاؿهلل ))يهدم بًو اهللي من اتٌبعى رضوانو((.

أينى اٌلذينى يحٌرموفى حرامو؟ كيخضعوفى لواجباتو؟  أينى المٌتبعوفى لرضواًف كتاًب اهلًل عز  كجٌل؟
 كيبتعدكفى عن منهٌياتو؟
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أينى الذينى إذا سمعوا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل ))يا أيٌها الٌنبيُّ قل ألزكاجًك كبناتكى كنساًء المؤمنين يدنينى 
كما أمىرى اهللي سبحانوي   عليهن  من جبلبيبهن ((. إذا سمعوا ىذا األمر قالوا سمعان كطاعة كنٌفذكا األمرى 

 كتعالى؟

أينى الذينى إذا سمعوا قوؿى اهلًل سبحانوي كتعالىهلل ))كأحل  اهللي البيعى كحٌرـى الٌربا((. قالواهلل لٌبيكى اللهم  
 لٌبيكن ىا لقد طٌهرنا بيوتنا كجيوبنا من الٌربا؟

 أموالكم ال تىظلموف كال تيظلموف(.أينى اٌلذينى إذا سمعوا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )فلف تبتم فلكم رؤكسي 

أينى الذينى إف سمعوا ىذا الكبلـ أخضعوا حياتهم كٌلها بكلٍّ أنشطتهم الٌتجاريًٌة كالمالٌيًة لهذا 
 الكبلـ؟

أينى الذينى إذا سمعوا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل ))كأمير أىلكى بالاٌلبلًة كاصطبر عليها ال نسأليكى رزقان نحني 
 لتقول((. قالوا لٌبيكى اللهم  لٌبيك ىا نحني قٌواموفي على أسرنا كأكالدنا؟نرزقكى كالعاقبةي ل

أينى اٌلذينى إذا سمعوا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل ))يا أيها الذينى  منوا قو أنفسكم كأىليكم ناران كقودىا 
من الٌناسي كالحجارة عليها مبلئكةه غبلظه شداد((. كجفت قلوبهمن كذابت نفوسهم خشيةن كخوفان 

اهلل؟ كارتعدت فرائالهم كقالوا يا رٌب ىا نحني أكالًء حٌراسه على بيوتنان أىلينان بناتنان أكالدنان ضد   
 كلٍّ موبقةو كانحراؼ؟

اتٌباعينا لكتاًب اهلًل نيًسٍخن ليتحٌوؿى إلى تجارةو بالمالاحفن اتٌباعنا لكتاًب اهلًل عز  كجل  ميًسخ 
مالاحًف شكبلنن ككٌلكم يعلمي معنى ىذا المسخ كما فيًو من تبلعبو ليتحو ؿى إلى تهادو بنسًخ ىذه ال

 بديًن اهلًل كخداعو ألمًر اهلًل عز  كجٌل.

ـه بل عاماف حٌتى  فيما مضى كافى الواحدي من أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلم يمرُّ عليًو عا
سورتيًن كالبقرة ك ًؿ عمراف؟ ما ىذا  يحفظى سورتيًن من كتاًب اهللن كيقوؿي قائلناهلل عاماًف ليحفظى 

الٌتقالير؟ نحني نحفظوي في أشهر! كلكن ما معنى حفظهم لكتاًب اهلل؟ ما من  يةو يمرُّ عليها أحدىم 
إال طٌبقها على نفسو كرٌكضى كيانوي على تطبيًع أكامًر ىذه اايةن ثم  ينتقلي منها إلى األخرل فالٌتي 

فى معنى حفًظ أحدىم لكتاًب اهلل أك لسورو من كتاًب اهللهلل حفظي معاني تليها فالٌتي تليها. كإنٌما كا
ىذه ااياًت أف تضٌيعن حفظي أكامًر اهلًل عز  كجل  أف تيهدىر. فكانوا يػيهىٌنؤكفى بهذا الحفظ ألنٌوي حفظه 
اهلًل دقيعن حفظي رعايةن أٌما نحني فنحفظ كىذا في أحسًن األحواؿن ىذا بالٌنسبًة لمن يحفظي كتابى 
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عز  كجٌلن كقليله ما ىم كىم أحسني الٌناًس في عالرنا اليـو نسبٌيانن إال أف  ىذا الحفظ ال يعدك أف 
 يكوفى حفظان لفظٌيانن كما ىذا ىو االتٌباعي الذم أمرى اهللي عز  كجل  بو؟

ذكر قاٌلةى ذلكى تعظيمي حيريماًت اهلل شيءه ضٌيعناهن تعظيمي معنى كبلـً اهلل شيءه أعرضنا عنون إٌني أل
الخليفًة العظيم أٌكؿي خلفاًء بني عثماف )عثماف بن أرطغل( نزؿى ضيفان عندى صاحبو لون كلما جاءت 
ـى فيهان كلػٌما أرادى ىذا الخليفةي العظيمي أف يرقد  ساعةي الٌرقاد أدخلوي إلى الغرفًة التي ىٌيأىا لو لينا

ـى ىذا الكتاب انخفضى بالرهي إلى شيءو معٌلعو في جداًر الغرفة  كنظر كإذا ىو كتابي اهللن كقفى أما
خاشعان معٌظمان كتساءؿى في نفسًوهلل )كيفى أضطجعي كأتمد دي ألرقدى في غرفةو فيها كتابي اهلل(؟ لم 

يستطع ىذا اإلنسافي أف يتمٌددن كلم يستطع ىذا اإلنسافي أف يغمضى عينون كىيمنت عظمةي كتاًب 
ـى كتاًب اهلًل عز  كجٌل ىذا اهلًل على مجامًع قلبو فبقيى ك  اقفان إلى لمعًة الفجرن كاقفان ىكذا خاشعان أما

اإلنسافي بهذه الخشية عالمى نفسوي من الفتن. ال بل أكثر من ىذان فت ى اهللي أماموي معارجى الاٌلعود 
لخلفاًء بني كأعطاهي اهللي مفتاحى خبلفةو إسبلمٌيةو راشدةو امتٌدت قركنان من الٌزمنن ىو الجىدُّ األٌكؿ 

عثمافن لكن كيفى كافى ىذا؟ كبأمٍّ ثمنو أكالهي اهللي عز  كجل  ذلك؟ بتعظيمًو لحرماًت اهلًل عز  كجٌلن 
 ذلكى ))كمن يعٌظم شعائًرى اهلل فلنٌها من تقول القلوب((.

هلل عبلمةه من عبلماًت قربً  قياـً  عبادى اهللهلل ىذه الفتني التي يتطٌوحي فيها كثيره من المسلمينى اليـو
الٌساعةن كالمخلهي منهاهلل الٌتحاٌلني بديًن اهلًل عز  كجٌلن فمن تحاٌلنى منها بديًن اهللن كتمٌسكى بأكامًر 
اهللن كاعتالمى بمنهًج كتاًب اهلًل كسٌنًة رسوًؿ اهللهلل فلف  اهللى يعالمون كإف  اهللى يبعدهي عن عواصًف ىذه 

بو كتهلكو. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمن  الفتن. أٌما من استشرؼى إليها فلنٌها تيطوٍّحي 
 فاستغفركهي يغفر لكم..
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 ػٕلِب ٠زشبئُ اٌؼجل ِٓ اٌّٛد

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

زمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ما رأيتي في الٌناًس أغبػى من رجلو إذا ذيكٍّرى بالموًت اشمأز  من ىذا الحديثن كأعرضى عنوي بسمعًو 
 الكبلـى عن الموت بنقيضو.كبالرهن كتحايلى بكلٍّ األسباب أف يغيٌػرى مجرل الحديث كأف يطومى 

ىذا مع أنٌوي يعلم علمان ال يدركوي شكٌّ كال ريب أف  الموت نازؿه بكلٍّ إنسافو بل بكلٍّ حٌين كلئن 
نسيى ىذه الحقيقة فلف  خالع الموًت كالحياة يذٌكري كل  عاقلو بها صباحى مساء. يسمعي قوؿى اهلًل عز  

منوي فلنٌوي مبلقيكم(ن كيسمعي قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )قل يتوفٌاكم كجٌلهلل )قل إف  الموتى اٌلذم تفٌركفى 
مىلىكي الموًت اٌلذم كيكٍّلى بكم ثم  إلى رٌبكم تيرجىعوف(ن كيسمعي قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )كلُّ نفسو ذائقةي 

موت كنبلوكم بالٌشرٍّ الموًت كإنٌما تػيوىف وفى أجوركم يوـى القيامة(ن كقولىوي عز  كجل هلل )كلُّ نفسو ذائقةي ال
كالخيًر فتنةن كإلينا تيرجىعيوف(. كيعي كبلـى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "أكثركا من ذكًر ىاذـً 

إال  -أم من إقباؿو على الٌدنيا كعلى اللهو  -اللٌذاًت كمفٌرًؽ الجماعاتن ألنٌوي ما ذيًكرى في كثيرو 
إال كٌثره". كمعى ذلك فالٌرجلي  -لطٌاعاًت كاإلقباًؿ على اهلل أم من ا -قٌللون كما ذيًكرى في قليلو  

ـي منو. ما سببي ذلك؟  الغبٌي يغمضي عينيًو كيالمُّ أذنيو كيتحايلي أال يسمعى حديثى الموًت ألنٌوي يتشاء

 سببي ذلكى أمراًف اثناًف أيٌها اإلخوةهلل

جهلوفى معنى الموت. كمن ثم  فهم يظلمونوي األمري األٌكؿهلل أف  ىذا الٌرجلى كأمثالىوي في الٌناًس كثيرن ي
ظلمان كبيران. يظٌنوفى أف  الموتى عدـن كأنٌوي يعني تحٌوؿى اإلنساًف من الوجوًد الممتع إلى ظلماًت عدـو 
ال نهايةى افاقهان كاألمري ليسى كذلك. إنٌما تيطلىعي كلمةي الموًت ىذه بالٌنسبًة لحياتنا التي نعيشيهان 
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ياةو من نوعو  خر. لو قارنتى بينى ذلكى الٌنوع كىذه الحياًة التي نعيشيها لعلمتى علمى تيطلىعي على ح
اليقيًن أف  الحياةى التي يحياىا األموات أقول من حياتنا بكثيرن ككما قاؿى العلماءي من قبلهلل إف  الٌركحى 

حي في الحياًة البرزخٌيًة بعدى في حياتنا الٌدنيا ىذه محبوسةه في قفًه الجسًد فهي تابعةه لون أٌما الٌرك 
الموت فلف  الجسدى يكوفي تابعان لها. تكوفي الٌركحي طليقة تسيري أٌنى شاءتن كتنتقلي كيفما أرادت إف 
خيتمت بخاتمةو حسنةن كيكوفي الجسدي تابعان لهان كما أشبوى الٌركحى عندئذو بالٌشمس التي تكوفي بعيدةن 

أشٌعتها تظلي موصولةن باألرًض كبالبنياًف كبكلٍّ شيء. أشٌعةي الٌركًح جٌدان عن األرًض كالبنياف كلكن  
تبقى موصولةن بذرات الجسد إف في باطًن حوتن أك في باطًن قبرن كمهما استحاؿى الجسد فأشٌعةي 
الٌركًح موصولة بهذا الجسدن كبذلك تحيا الٌركحي حياةن أعظم كتشعري شعوران أتٌمن ىذه ىي حقيقةي 

ا المعنى يتهٌيأي اإلنسافي المٌيت ألف يتلٌقى مشاعرى العذاًب إف كافى العذابي ىو الذم الموت. كبهذ
ينتظريه. كليتلٌقى مشاعرى الٌنعيم إف كافى نعيمي اهلًل عز  كجل  كرضوانوي ىما اللذاًف ينتظرانو. ىذا ىو 

غي أف يتحٌررى عقلي الٌسببي األٌكؿ لبلستيحاًش من الموتن كىوى سببه مٌردهي إلى جهلو سٌيءو ينب
 اإلنساًف منو.

الٌسببي الثٌانيهلل أف  اإلنسافى الذم يغرسي الٌسوءى في حياتو يخشى من حاليًد ما غرسن اإلنسافي 
الذم يزرعي الٌشر  كالٌسوء كيبتعدي عن اهلًل عز  كجل  في سلوكًو كعملون ال بد  أنٌوي يخشى عواقبى أمرهن 

لحياةن كاإلنسافي الذم يعكفي على لهوًه كمرحًو في ىذه الٌدنيا كما الموت؟ الموتي حالادي ىذه ا
ـى من مىلىًك الموتن كال  كيٌتبعي أىواءهي أٌنى سارتهلل ال بد  أف يستوحشى من الموتن كال بد  أف يتشاء
بد  أف يكره حديثى الموًت كالذم يحٌدثوي عن الموت. كلذا قاؿى أبو حاتم )سلمة بن دينار( رضيى 

أحدي علماًء المدينًة الٌسبعةن قاؿى لسليمافى بًن عبًد الملك الخليفًة األموٌم كقد جاءى يزكرهن  اهللي عنو
قاؿى لوي سليمافي بني عبًد الملكهلل يا أبا حاتم مالنا نكرهي الموت؟ قاؿهلل )ألٌنكم عٌمرتم دنياكم كخربتم 

بلـه سليم .. ال يمكن ي أف  خرتكمن فكرىتم أف تنتقلوا من داًر عمارو إلى داًر خراب(. منطع .. ك
يتسرب إليًو أمُّ شكٍّ كال ريب؛ من اشتغلى لتعميًر دنياهي كأعرضى عن  خرتًو التي ىو راحله إليهان 
كال بد  أف ينتقلى إليها انتقاؿى الطٌليًع إلى الٌسجنن كمن اشتغلى في دنياهي كحياتًو التي يعيشها لتعميًر 

صبلًح ما بينوي كبينى ربٌون فلف  الموتى ليسى في حسابًو إال انتقاؿ الحياًة التي ىوى مقبله إليهان كبل
 سجينو إلى الحياًة الطٌليقًة الٌرغيدة. ىذه ىي الحقيقةي الثٌانية.
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فلماذا نخٌربي  خرتنا بأيدينا كنحني نعلمي أنٌنا راحلوفى إليها؟ لماذا ندعي ذلكى العالم الذم ينتظرنا 
ـي كال يتأٌخر؟ لماذا ال نجعل منوي كاحةن  شئنا أـ أبينا كالذم نحني على موعدو معوي في ميقاتو ال يتقٌد

كارفةى الٌظبلؿ حٌتى إذا انتقلنا إليًو شعرنا بالغبٌضًة كالٌسعادة؟ كلماذا نجعلي من ذلكى العالًم بأيدينا 
اعةي انتقالنا بلقعان موحشان كنحني نعلمي أنٌنا راحلوفى إلى ىذا البلقع؟ حٌتى إذا حافى حينينا كجاءت س

لطمنا كجوىنا كأنفسنا كتمٌعرت مٌنا الوجوهي كاألشكاؿ؟ لماذا؟ أنتى الذم خٌربتى عاقبتكن كأنتى 
الذم حكمتى على نفسك بسجنو كنتى تستطيعي أف تجعلوي كاحةن كارفةى الٌظبلًؿ كما قلت؟ اسمع 

صدؽو عندى مليكو مقتدر(. كاهلًل  قوؿى اهلًل سبحانوي كتعالىهلل )إف المٌتقينى في جٌناتو كنػىهىر * في مقعدً 
ما يسمعي ىذا الكبلـ إنسافه كعى عبوديٌتوي لربٌون كعمرى طريقوي إلى موالهي كخالقو بشيءو من اإلقباًؿ 
إليو إاٌل كاستبشرى بهذا الكبلـً أم  استبشارن كحلقت منوي العيني كالٌنفس إلى تلكى اللحظة التي ياللي 

يٍّ العظيم. كلكن  اإلنسافى الذم أعرضى عٌما ىو مقبله إليون كبدأى يعالجي فيها إلى ىذا الوعًد الٌرحمان
دنياهي التي ىو راحله عنهان البد  أف يستوحشى من ىذا الكبلـن ألنٌوي يعلم أنٌوي ليسى المخاطبى بهذا 

 الوعد.

ئتهلل اإلنسافي ىو الذم يخلعي أسبابى فرحًو بالموتن أك يخلعي أسبابى تشاؤمًو بالموت. إف ش
جعلتى الموتى كاحةن ركضةن غٌناءى ما أبدع منها كال أجملىن كإف شئتهلل جعلتى من الموًت نقيضى 
ذلك. يقوؿي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "من أحب  لقاءى اهلًل أحب  اهللي لقاءهن كمن كرهى لقاءى 

هلل يا رسوؿى اهلل كٌلنا نكرهي -اف كالحديثي صحي ه يركيًو الٌشيخ -اهلل كرهى اهللي لقاءه". قالت عائشة 
الموت! قاؿهلل "ليسى ذاؾن كلكن  المؤمن إذا استبشر أك إذا بيشٍّر برضواًف اهلًل سبحانوي كتعالى 

كفضلًو كجٌنتو أحب  لقاءى اهلًل فأحب  اهللي لقاءهن كإذا بيشٍّرى الكافري بسخً  اهلًل كعذابو كرهى لقاءى اهلًل 
ىو المعنى العلمٌي الذم ينبغي أف نتبٌينوي كينبغي أف نالطبغى بوهلل إذا عمرتى ككرهى اهللي لقاءه". ىذا 

الٌدربى بينكى كبينى رٌبك كمارستى عبوديٌتكى لخالقك كناجيتو مناجاة العبد لربو في البكوًر كااصاؿ 
من  منتظران كداعكى لهذه الٌدنيا كرحيلكى منهان ثم  جاءؾى طارؽي الموًت يقوؿهلل )لقد حافى خركجيكى 

الٌدنيا كاستقبالكي لخالقكى الذم طالما عبدتىوي كطالما ناجيتون إنٌوي ينتظري لقاءؾ(ن إٌنكى ستنظري إلى 
ىذه البشرل على أنٌها عرسه ترتقبون كما ىو أجملي من أف يرل العبدي ربٌو بعدى أف كافى يعبدهي غيابان ال 

 اللحظة؟يستطيعي أف يراه؟ يعتقدي بًو كال يراه؟ ىل أجملي من ىذه 
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أٌما اإلنسافي الذم طول فكرهي عٌما ىو مقبله إليون كجعلى الٌدنيا جٌنتوي التي ال جٌنةى بعدىان كاعتالرى 
من الٌدنيا نعيمانن كلم يباًؿ أف يخالفى أمرى ربًٌو كخالقون كأخذى يخوضي غمارى حمأًة ىذه الٌدنيا كما 

 ٌدنيان ال بد  أف ينادمى على نفسًو بالويًل كالثٌبور.يشاءن ثم  جاءهي مىلىكي الموًت يدعوهي للخركًج من ال

كنسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلى الموتى ركضةن نستبشري باالنتقاًؿ إليهان كأف يهٌيئنا لذلك 
بلصبلًح شأننا كالٌسيًر إلى اهلًل عز  كجل  على صراطًو الذم شرعن كاتٌباًع أكامرًه التي أمرنا بهان 

ا نعوذي بكى من شرٍّ إنسافو جعلى من الٌدنيا جن تىوي ااخرة فلٌما رحلى عنها رحلى رحلة الثُّكالى كاللهم  إنٌ 
كاستقر  في شقاءو ال مرد  لوي كال نهايةى لو. استغفركا اهللى سبحانوي كتعالى يغفر لكم ذنوبكمن فيا فوزى 

 المستغفرينى كيا نجاةى الٌتائبين...
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 أْ ٔٙوع اٌٝ طالح االٍزَمبءٌٙنا ٠ٕجغٟ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا ك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 فيا عبادى اهللهلل أما بعدي 

اعتادى الخطباءي في مثًل ىذا اليـو أف يتحٌدثوا عن ذكرل اإلسراًء كالمعراجن كمن يتكٌلمي عن قاٌلًة 
 ىذه الخارقًة التي أكرـى اهللي عز  كجل  بها نبٌيوي محٌمدان عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ.

 

يكوفي بحديثو تقليدمٍّ مكٌررو ميعىاد.  كقد غدا الحديثي عن ىذه الذٌكرل في مثًل ىذا اليوـً أشبوى ما
كمعى ذلكى فقد فٌكرتي في أف أسيرى على ىذه العادةن كأف ال أخالفى نهجان اعتادى الٌناسي سماعون 

 كاعتادى الخطباءي الٌسيرى فيو.

 

اختجلتي من رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم  -كالحع  أقوؿي لكم  -كلكٌني فٌكرت.. فاختجلت 
 أتظاىرى باالىتماـً بذكراه كالحديًث عن خوارقون كأف أقوؿى في ذلكى كبلمان منٌمقان.أف 

 

كمع ذلكى فأنظر كإذا بأىمٍّ سٌنةو من سنًن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـً ميهدىرىةن كإذا بأىمٍّ شعائرًه 
تي بنفسي أف يكوفى كبلمي التي يدعونا إليها ىذا الٌظرؼي ذاتيو مطويٌان كملقىن كراءى األظهير. اختجل
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نفاقانن كأف أتحٌدثى عن ذكرل اإلسراًء كالمعراجن كال يكوفي حديثي إال مساىمةن في نسًج إطاًر  
 كاذبو التٌباعو مزعوـو كاذب لسٌنًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ.

 

؟ أـ في ش تاءو ماطر؟ ىل ألحدو مٌنا نحني بأمٍّ عاـو نمٌر؟ كأمٍّ الفترات تمرُّ بنا؟ أنحني في صيفو قائظو
عهده بمثًل ىذه األيٌاـ التي تطاكؿى أمديىا؟ أال تركفى أف  اإلنسافى الذم يزعمي أنٌوي مؤمنه باهلًل عز  كجل  
يقفي على شفا جرؼو من ىبلؾ؟ أال تسمعوف حديثى أرباًب األرًض كالٌزرًع كاألغناـ كالهلًع الذم 

أقالاىا ال تجدي قطرةى مطرن كال تجدي مزقة سحابو تبٌشري  يطوؼي بقلوبهم؟ من أقالى الببلًد إلى
بمطرن كمع ذلك فالخطباءي يطنطنوف بالحديًث عن ذكرل اإلسراًء كالمعراج. حديثه تقليدٌم ال 
يبتغى منوي إال الٌتجٌملي كالتظرؼ. كال ريبى أف  المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسٌلم برمءه من مثًل ىذان 

كىو رسوؿي  -رسوًؿ اهلل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ يوـى حيًبسى القىٍطر فدعا أصحابوي أينى نحني من سٌنًة 
كخرجوا إلى ظاىًر المدينة متجلببينى برداًء الٌذؿٍّ هلًل عز  كجٌلن كخطبى  -اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم

بررةي الكراـ يؤٌمنوفى في عليهمي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ متضٌرعان متذٌلبلن باكيانن كأصحابوي ال
!! خيري الخبلئًع عندى اهلًل سبحانوي  ذؿٍّ متناهو على دعائو. كمن ىم؟! أصحابي رسوًؿ اهلل. كمن ىوى

 كتعالى.

 

 ىكذا عٌلمنا رسوؿي اهلًل بفعلون بل ىكذا عٌلمنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم بقولو.

 

اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى كأصحابو. كىا نحني ننظري فنجدي أف   كقد مر  بنا عهده أخطري مٌما مر  برسوؿً 
حيلةى اإلنساًف قد انقطعتن كأف  طاقةى العلًم قد خانتون كأف  كسائلى الٌدنيا كاألسبابى الماٌديٌةى كٌلها قد 

 تقٌلالت كتقاصرت كخانًت اإلنسافن كلم يبعى إال أف نرمعى بطرًفنا إلى اهلًل عز  كجٌل.

 

كمع ذلك فأينى المؤمنوفى بهذه الحقيقة يضعوفى إيمانهم ىذا موضعى الٌتنفيذ؟ أينى أكلئكى الذين 
ياليحوفى كيزبدكفى كيرغوف في الحديًث عن ذكرل اإلسراًء كالمعراج ينٌفذكفى سٌنةن كاحدةن من سنًن 

 خوة..رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم؟ كليتى أف  األمرى كقفى عندى ىذا أيٌها اإل
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األمري األنكى كاألشدُّ من ىذا أف أسمعى كقد سمعتيها مراران من أناسو أسكرتهم كلماتي العلم كىم 
من أفقًر الفقراء إلى العلًم كحقيقتون ماليبةي المالائب أف أسمعى من إنسافو سكرافو بكلمات العلمن 

جةو إلى الماء ىيرًعنا إلى أسمعوي يقوؿهلل نحني اليوـى نسينا العلمن كإذا كجدنا أنٌنا أصبحنا بحا
االستسقاء. كأف  االستسقاءى كلُّ شيءن المسلموفى تركوا العلم كلحقوا باالستسقاءن كأف  المسلمينى 
في كلٍّ أسبوعو يخرجوفى فيستسقوفن ككأف  المسلمينى طوكا كسائلى بحثهم كطرؽى الٌدرايًة كالعلًم في 

ـي العجيب؟! حياتهم ككقفوا أعمارىم كٌلها عندى محاريبً   االستسقاًء فق . ما ىذا الكبل

 

أينى ىمي الذين يتضٌرعوفى إلى اهلًل في بيوتهم كمساجدىم؟ فضبلن عن أف يلٌبوا المالطفى عليًو 
الاٌلبلةي كالٌسبلـ في صبلًة استسقاءو كما شرعى ككما أمر؟ أينى ىؤالًء الٌناس؟ كالٌسكرافي يقوؿي كبلمان 

اإلسبلـ أف نجعلى االستسقاءى كالٌدعاءى بدالن عن العلم؟ كىل عٌلمنا مفالوالن عن عقلون متى أمرى 
الٌسيرى في مناكًب األرض كاللجوءى إلى موازيًن العلًم غيري اإلسبلـ؟ كىل شٌرؼى المسلمينى بالعلم 
أف  بكلٍّ أنواعًو إال اإلسبلـ؟ كلكن أما علمتى يا أخي أف  تاجى العلًم ىوى اللجوءي إلى اهلل؟ أما علمتى 

ركحى العلم إنما ىو الخضوعي لسلطاًف اهلل كاالستغاثةي باهلل كمدُّ اليًد دعاءن كاجفان إلى اهلل؟ ماذا يفيدؾى 
العلم؟ اهللي عز  كجل  ىو القائلهلل ))كأنزلنا منى الٌسماًء ماءن بقىدىر فأسكٌناهي في األرض كإنٌا على ذىابو 

شٌممى كتبحثى عن عركًؽ األرًض كمكامًن الماًء فيهان بًو لقادركف((؟ علميك ال يفيديؾى إال أف تت
ابحث! كقد أمرؾى اهللي بذلكن كلكن ماذا تالنعي إف حفرت ككجدتى أف  الماءى قد غاب كأف  اهللى قد 
ذىبى بهذه الينابيع؟ ماذا يفيديؾى العلم؟ العلمي معوؿن معوؿه ال أكثرن كالمعوؿي ماذا يالنع؟ يحفر. 

ضوعى الذم تلحظو في باطًن األرض ماذا يفيدؾ معولك؟ البارم عز  كجل  كلكن إف لم تجد المو 
عٌلمنا كيفى نبني الٌسدكدن عٌلمنا الٌتقنيةى التي لم يالل إليها كثيره من العلماًء اليـو كاقرؤكا خواتيمى 

إلى بناًء سورًة الكهف كما أكحى اهللي عز  كجل  بًو إلى اإلسكندر كىوى يستجيبي إلى طلًب أممو دعتوي 
سٌدن مًن الذم يعلمي كيفى بنى ىذا الٌسٌد؟ كلكن أعودي فأقوؿهلل ماذا يفيديؾى العلمي إف جهلتى اهللى عز  

 كجٌل؟
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عمري بن الخطٌاب رضيى اهللي عنو كافى بشطرو من فكرًه يديري شؤكفى األٌمًة اإلسبلمٌيةن كبشطرو  خرى 
ىو الذم أشرؼى على ىندستهان مد  عركؽى المياًه كمد  يهندسي لبناًء الػميديف. بنى الكوفةى كالبالرةن 

ـى الٌرمادة؟  شبكةى المياًه في أكثرى من بلدة. كلكن ىل أغنتوي ىذه األعماؿي عن اللجوًء إلى اهلًل عا

 

ـي الٌرمادة كأيقًح ى الٌناسن ماذا يالنعي العلم؟ ال بد  من اللجوًء إلى اهلل خالًع العلمن كخالًع  جاءى عا
هن كمودًع المياهى تجاكيفى األرض. كانظركا إلى الحديًث الاٌلحيً  الذم يركيًو علماءي الحديًث الميا

ـى الٌرمادًة ألىلون  كيالٌححوي ابني كثيرهلل أف  ببلؿى بنى الحارًث رضيى اهللي عنو أرادى أف يذب ى شاةن عا
طفى صٌلى اهللي عليًو فذبحها كإذا بعظامها حمراء من شٌدًة الهزاؿن فمضى رأسان إلى قبًر المال

كرأل رسوؿى اهلًل  -ببلؿي بني الحارث  -كسٌلمى كناداهيهلل يا محٌمداه استسًع ألٌمتك. كباتى تلكى الليلة 
صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى يبٌشرهي قائبلنهلل "إٌنكم ستيسقىوفن فأًت عيمىر كقل لويهلل يقوؿي لكى رسوؿي اهللهلل 

قدن فالكىيسى الكىيسى يا عيمر". كلػٌما أصب ى ببلؿ جاءى إلى عهدم بكى أٌنكى كفيُّ العهدن شديدي العى 
عمرى بًن الخطٌاب كأنبأهي بما حالل فبكى عمرن كجمعى الٌناسى في المسجد كأنبأىم بكبلـً رسوًؿ 

هلل ماذا تفهموفى من ىذا الكبلـ؟ كفهمى المسلموفى كصاحوا في المسجًد قائلينهلل  اهلًل في الٌرؤيا كقاؿى
استبطأ استسقاءؾ فاخريج بنا لنستسًع. كخرجى عمر بالقض كالقضيض من جموًع  إف  رسوؿى اهللً 

المسلمين. ىنالكى علمه كىندسةه كشبكةي مياهن كىنا استسقاءن كىذا تاجه لذاؾ. كال ينفعي أمُّ عملو 
هلل اللهم  عجزت  علمٌي إف لم يالل صاحبيوي قلبىوي باهلًل عز  كجٌل. خرجى فاستسقى كبكى كدعا كقاؿى

بالارنان كعجزى مٌنا الحوؿي كالقٌوةن كعجزت أنفسنا كال حوؿى كال قٌوةى إال بكن فاسقنا اللهم  من أ
غيثكن كأكـر ببلدؾى برحمتك. فما رجعوا إلى المدينة إال كقد أمطرًت الٌسماءي كتواصلى المطري حٌتى 

 الجدب منى األرض.

 

ج أف نعالجى الماليبة التي أحاقت بنا كأف خيره من الحديًث الٌتقليدمٍّ عن ذكرل اإلسراًء كالمعرا 
نتبٌينى جذكرى ىذه الماليبةن أال كىي اإلعراضي عن اهللن نسيافي أكامًر اهلًل عز  كجٌل. كالماليبةي 

األدىى من ىذا أنٌنا عندما نسمعي طرقاًت الماليبًة تقرعي أبوابنا كنرل أعاجيبى ىذا الضغ  الذم 
ىشةن كال يستالرخي إنسافه صاحبوي إلى عملن كال نسمعي صيحةن يتوالى عليناهلل ال يلتفتي إنسافه بد

 تندفعي إلى تنفيًذ كصٌيًة رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم. تلكى ىي الماليبةي األنكى.
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عادةي ربٍّ العالمينى سبحانوي كتعالى أنٌوي يأخذي عبادهي بالٌشدائدن ىو القائلهلل )كنبلوكم بالٌشرٍّ كالخيًر 
تيرجىعوف(. كالحكمةي من ىذا أف يتبٌينى معنى العبوديًٌة عندى عباًد اهلًل عز  كجٌلن فتفوحى  فتنة كإلينا

رائحةي ىذه العبوديًٌة بينى جوانحهم كياليحوا كترتفعى منهم األصوات كتيب   منهم الحناجر كىم 
 يبكوفى كيتضٌرعوفى إلى اهلًل عز  كجٌل.

 

ندعوان كفي أماكنى أخرل قد ندعوان كلكن أيٌها اإلخوة  لعٌلكم تتساءلوفهلل إنٌنا في ىذا المسجدً 
قارنوا بينى ىؤالًء الذينى يمٌدكفى أكٌفهم إلى اهلًل داعينى متضٌرعين كىم قٌلةه قٌلةه ال تبلغي نسبةى كاحدو 
 إلى مئةن كبينى أكلئكى الٌسادرينى في غٌيهمن الٌتائهينى عن ربٌهمن المتكٌبرينى على اهلًل كسلطانون ىؤالءً 
الذين يتمشدقوف قائلينهلل نحني في عالًر العلم كال نعرؼي إال أف نعالجى مشكبلتنا إال باالستسقاء. 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 ِٓ ٘ٛ أغٕٝ إٌبً؟

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

دنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سي
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ىل علمتم من ىو أغنى الٌناس؟ كثيركفى ىم السٌُّذجي الذينى يتالٌوركف أف  أغنى الٌناًس من كضعى يدهي 
 من الماؿن أك ارتقى فتبٌوءى عرشان من العٌزًة كالٌسلطاف. على كنوزو 

كلكن لو تأٌملى اإلنسافي بعقلن كأدرؾى بوعيو كفكرو لعلمى أف  أغنى الٌناًس غنىن ىوى من عرؼى ربٌوي فبلذى 
الٌناًس بًو في كلٍّ حاؿن كالتجأى إليًو في كلٍّ الٌظركًؼ كاألحواؿن ىذا ىو أغنى الٌناسن كىذا ىو أعلى 

 درجةن كشأنان.

اإلنسافي في كاقعًو كفي حقيقًة أمرًه فقيره ال يمكني أف يتحو ؿى إلى غنٌين ألف  ذاتى اإلنساًف قائمه 
على معنى العبوديٌةن كالعبوديٌةي مظهره من مظاىًر الفقًر بينهما تبلزـه دائمن فالعبدي دائمان فقيرن كالفقيري 

ىذا اإلنسافى الفقيرى يتحٌوؿي بينى الٌناس كبالٌنسبًة إليهم إلى أغنى األغنياء  الػميطلىعي عبده دائمانن كلكن  
عندما يعرؼي ربٌون كعندما يمدُّ بينوي كبينى ربًٌو جسوران من االلتجاًء كمنى الطٌلًب كالٌرجاءن ىذا اإلنسافي 

منوا كأف  الكافرينى ال مولى ىو الذم يالدؽي عليًو قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل ))ذلكى بأف  اهللى مولى الذينى  
 لهم((.

لو أف  اإلنسافى كقفى عندى ىذه اايًة بدٌقةو كدراية ثم  نظرى إلى نفسًو فوجدى أف  اهللى أكرموي بأف عٌرفوي 
على ذاتًو العلٌيًة لرقهى فرحان كلسىًكرى طربانن كألصابوي ما أصابى عيتبةى الغبلـ يوـى رأتوي رابعة كىو طىًربه 

قد أخذى منوي الٌطربي مأخذهي في الٌطريعن قالت لوي رابعةيهلل ما باليكى يا عتبة؟ ما الذم حالل؟  جذالفن
قاؿى لهاهلل كيفى ال أفرح ككيفى ال أطرىب كقد نسبنيى اهللي إلى ذاتون فأصب ى موالمى كأصبحتي عبدان 
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نى الًغنى الحقيقٌي. من لو؟ ىذا ىو الغنٌين ىذا ىو الغنيُّ الذم يمكني أف ييشارى إليًو بالبناًف بمع
الذم يغنيكى من فقرو غيري اهلل؟ من الذم يكشفي عنكى الضُّر  غيري اهلل؟ من الذم إذا ابتيليتى بألمو 
كضيعو في الاٌلدر كشفى ذلكى كٌلوي عنكى غيري اهلل؟ من الذم أضحكى كأبكى غيري اهلل؟ من الذم 

 ن كلٍّ األسقاـً كااالـ غيري اهلل؟أماتى كأحيا غيري اهلل؟ من الذم إذا مرضتى عافاؾى م

فلذا عيذتى بهذا اإللون كإذا انتسبتى إليو كصٌحت نسبةي عبوديٌػتيكى لون تحٌولتى من أفقًر الفقراًء إلى 
 أغنى األغنياء.

كعندما قاؿى اهللي عز  كجٌلهلل ))يا أيٌها الٌناسي أنتمي الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ الحميد((ن ألم ى 
بيافي اإللهيُّ في ىذه اايًة العجيبًة العظيمة إلى الٌنافذة الوحيدة التي يتخٌلهي بها اإلنسافي من ال

الفقًر كينتقلي إلى الغنىن ما ىي؟ ىي أف تلوذى بالغنيٍّ المطلعن ىي أف تنتسبى إلى ىذا الغنيٍّ 
ا كضعتى األملى بينى جوانحك الػميطلعن إذا مددتى يديكى ال تمٌدىما إال إلى ىذا الغنيٍّ الػميطلعن إذ

ال تمدُّ جسورى األمًل من قلبكى إال إلى ىذا الغنيٍّ الػميطلعن إذا فاضى قلبيكى حٌبان ما ينبغي أف يسرمى 
ىذا الحٌب إال للغنيٍّ الػميطلىعن إذا شعرى قلبيكى بخوؼو كرعبو ما ينبغي أف تكوفى جذكري ىذه 

 المخافًة إال من الغنيٍّ الػميطلىع.

كلماته ال أراني بحاجةو إلى شرحو لها. كاللبيب يدرؾي أبعادى كلٍّ ما أقوؿن كيىسعىدي بالٌتحٌقع من ىذه  
 معاني ما أقوؿ.

أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعىلىنا مٌمن صٌحت نسبةي عبوديٌتهم إليون كأف يدخلنا بكرمًو كجوده 
لى الذينى  منوا((. كأف ال يجعلنا مٌمن قاؿى في ىذا الفريًع الذم قاؿى عنهمهلل ))ذلكى بأف  اهللى مو 
 عنهم بعدى ذلكهلل ))كأف  الكافرينى ال مولى لهم((.

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمى فاستغفركه... 

  

 

 

 



  

 ~1311 ~ 
 

 ؽم١مخ اٌؾ١بح اٌّل١ٔب

 

 الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
 كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ظرةن إف  الٌناسى كانوا كال يزالوفى في نظرىم إلى الٌدنيا كأحداثها فريقيًن اثنينهلل فريعه ينظري إليها ن
 سطحٌيةن بلهاء. كفريعه  خري ينظري إليها من خبلًؿ عقلو كمن خبلًؿ تفكيرًه ككعيو.

 

أٌما الفريعي األٌكؿهلل فينظري إلى الٌدنيا نظرتوي الٌسطحٌيةى البلهاء فيرل فيها صورتين متمايزتيًن مختلفتيًن 
ال شر  فيون كيتساءىؿي عن  لشرٍّ كلخيرن يتالٌوري أف  ىذا العالمى مسرحه لشرٍّ ال خيرى فيو كلخيرو 

الحكمًة كالٌسببن كربٌما ىداهي تالٌورهي الخرافيُّ ىذا إلى ما تالٌورهي كثيره من األسطوريٌينى في يوـو ماهلل 
 أف  لهذا الكوًف إلهينهلل إلوي يسوسي الخيرى الذم فيون كإلوه  خر يرعى الٌشر  الذم فيو.

 

يا من خبلًؿ عقلو كمن خبلًؿ منظاًر كعيًو كفكرههلل فلف  ىذا كأٌما الفريعي الثٌاني الذم ينظري إلى الٌدن
الفريعى يتجاكزي الٌظواىرى إلى الجذكرن فلذا كقفى عندى الجذكر رأل أف  ينابيعى كلٍّ شيءو إنٌما تتجٌمعي 
في خيرو مطلعن كأف  األغالافى كالفركعى مهما بدت مختلفةن متنٌوعة فلنٌها تنتمي إلى جذعو كاحدو ال 

لوي أال كىوى الٌنعمةي المطلقة كالخيري المطلعن كإذا تأٌملى عندى ىذا الجذًع كفٌكرى ىيدمى إلى اليًد  ثانيى 
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الكريمًة المعطاءة التي تسوسي جذعى ىذا الخيرى كٌلون كترعاهي كتفٌرعوي ألوانان كأشكاالن كتجعلي منوي نعمان 
ربٍّ العالمينى سبحانوي كتعالىن فيرل أف   ظاىرةن كنعمان باطنةن كينظري إلى ىذه اليدن أال كىيى يدي 

الكوفى كٌلوي ييساسي في قبضًة اهلًل سبحانوي كتعالى كحكمون كأف  اهللى عز  كجل  ليسى عندهي إال الخيري 
 خمسى 

المطلعن كإال الٌنعمةي الٌدائمةن كمن ثم  فلف  الحوار الذم يخاطبي بو العبدي ربٌوي في اليوـً
 حواري االعتراًؼ بنعمًة اهلًل كفضلوهلل ))الحمدي هلًل ربٍّ العالمين * الٌرحمًن الٌرحيم((. مٌراتن إنٌما ىو

 

كلو أف  الٌدنيا كانت تيساسي بيدو من الخيًر كأخرل من الٌشرن لما ص   أف يكوفى ىذا الحوار ىو 
 خمسى مٌرات.

 الحوارى المتٌكٌررى الذم ييخاطبي بًو العبدي ربٌوي في كلٍّ يوـو

 

كلكن لماذا ننظر فنرل األشياءى متنٌوعة نرل بعضان منها يٌتسمي بما يسٌمى الٌشرن كنرل بعضان منها 
ـى  يٌتسمي بما ىو الخير. تلكى ىي  ثاري الٌنظرًة الٌسطحٌيًة يا عبادى اهللن التي ينبغي أف نتجاكزىان كما دا

 صبيانٌيةن حبيسة.اإلنسافي عاقبلن كاعيان ما ينبغي أف ينظرى إلى األشياًء نظرةن 

 

إف  الطٌفلى الذم يأكلي فاكهةن لذيذةن من الفواكو كىو يتخٌيلي أنٌوي يجب أف يقضمها جميعان كأف يحس  
باللٌذًة في كلٍّ جزءو منهان كإذا بًو يفاجىئ بأنٌوي يقضمي نواةن قاسيةن صلبة أدخلًت األلمى بدالن من اللٌذًة 

ـى مزيجه من خيرو كشٌرن كلكن  اإلنسافى الذم يتناكؿي ىذه الفاكهة بينى أسنانون يتالٌور أف  ىذا  الطٌعا
ن ال يجدي في ىذه الٌنواًة  بنظرو ثاقبو ككعيو عقلٌيهلل ال يجدي في ىذه الٌنواًة إال مظهران لخيرو ثافو
ـى القاسية إال مظهران المتداًد ىذه الفاكهة كاستمراريٌتهان كضمافي بقاًء ىذه المائدة ممتٌدةن أم ا

 اإلنسانٌيًة إلى أف يرثى اهللي األرضى كمن عليها.

 

فلنسافه ينظر نظرةن سطحٌيةن بلهاء يقوؿهلل إف  الكوفى منقسمه إلى شرٍّ كخير. كإنسافه ينظري ىذه الٌنظرةى 
العميقةهلل يرل األمرى كٌلوي خيران كلكٌنوي خيره متنٌوع. كذك الٌنظرًة الاٌلبيانٌيًة البلهاء الذم يسيري في 

ٌشوارًع في قػيرٍّ الٌشتاءن فتتهاطلي األمطاري فوؽى رأسون كيرل أف  ثوبوي يتبٌللي من قطراًت المطًر ال
الهاطلة من الٌسماًء على األرضن ربٌما يتأٌفف كيتضٌجر كيتساءؿ ما حكمةي ىذا الٌشٌر؟ كلكن  
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كإدراًؾ الحكمًة اإللهٌيًة  اإلنسافى الذم ينظري إلى ىذه األمطاًر الٌسخٌية من خبلًؿ منظاًر عقلو ككعيو
ـى فضًل اهلًل عز  كجٌلن كيعلمي أف  كل  قطرةو نعمةن  المعطاءة يتبٌددي ىذا الٌتالٌور من خبلًؿ كقوفًو أما
كأف  ىذا المطرى الهاطل إنٌما لسافي فضلو كعطاءو من اهلًل سبحانوي كتعالىن كينسى في غماًر ىذه 

 مشكبلًت الجزئٌية التي قد يمرُّ بها.الٌنظرًة ثيابوي المتبٌللة كتلكى ال

 

كإذا ازدادى اإلنسافي تالٌوران كتدبٌران بحكمًة اهلل علمى أف  اهللى قد جبلى اإلنسافى كفطره على أف ال يدرؾ 
جماؿى الاٌلورًة الخٌيرة إال من خبلًؿ اإلطاًر الذم يحدُّ ىذه الاٌلورةن كاإلطاري الذم يحٌدىا ينبغي أف 

.يكوفى فاصبلن بينه  ا كبينى نقيضها. اإلنسافي الذم يدرؾي الحقائع يعلمي أف  المغنم ال يحٌدهي إال المغـر

 

ـى محراًب الٌربوبٌيًة للٌرٌب كىو يالغي بتدبٌرو إلى قوًؿ  كىكذا يقفي ىذا اإلنسافي الواعي المتدبٌر أما
عليكم نعموي ظاىرةن  اهلًل عز  كجٌلهلل ))ىو الذم سٌخرى لكم ما في الٌسماكاًت كما في األرض كأسبغى 

كباطنة كمنى الٌناًس من يجادؿي في اهلًل بغيًر علمو كال ىدلن كال كتابو منير((. ليسى عندى اهلًل إال 
الٌنعمةن كال يبعثي لكى إال الخيرن كلكن إٌما أف تكوفى نعمةن ظاىرةن يتبيٌػنيها الطٌفلي كالكبير. أك ربٌما 

فًل كذم الٌنظرًة البلهاء كلكن ال يمكني أف تغيبى عن ذم تكوفي نعمةن خفٌيةن تغيبي عن باًؿ الطٌ 
الٌنظرًة المتدبٌرًة الواعيًة العاقلة. ىكذا يربٌينا القر ف من خبلًؿ منهجو علميٍّ دقيعن كىكذا يرٌبى 

 العبدي الاٌلال  الذم يسيري على صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى العزيًز الحميد.

 

اإلنسافى مهما لقيى في جنباًت ىذه الحياةن لن يشم  من ىذا الذم كنتيجةي ىذه الٌتربيةهلل ىي أف  
يلقاه إال عبيرى الٌنعمةن كإال أطيبى معاني الخير يفدي إليًو من اهلًل سبحانوي كتعالى. فلف لم يفهمن كإف 

ـى قوًؿ اهلًل عز  كجل هلل ))كعسى أف تكرىوا شيئان كىو خي ره ضاقت عليًو السُّبيلي للتحليلن كقفى أما
 لكم كعسى أف تحٌبوا شيئان كىو شرٌّ لكم كاهللي يعلم كأنتم ال تعلموف((.

 

كثيركفى ىم الذين يسيركفى على األكؿ من خبلًؿ الٌنظرًة الٌسطحٌيًة التي حٌدثتكم عنهان كما أحراىم 
أف يتأٌملوا كيتدبٌركا. إذا شيكى أحدىم بشوكة تأٌففى كتساءؿهلل ما الحكمة؟ كإذا حبسوي المرض 
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هلل ما الٌسرُّ كما الحكمة كماذا فعلت حٌتى ياليبني اهللي عز  كجل  بهذا المكركه؟ دكاءي ىؤالًء تس اءىؿى
الٌناًس أف يعقلوان كأف يتدبٌركان كأف ال يكونوا مثلى ذلكى الطٌفًل الذم قضمى الفاكهة إلى  خرىان 

ًة المتحٌجرةن تساءؿى عن الحكمًة فلٌما أحس  بالٌشٌدًة التي لقيتها أسنانوي بسبًب قضمًو لتلكى الٌنوا
 . كالٌسببن كفي كتاًب اهلًل ما يشرحي كل  شيء كفي كتاًب اهلًل ما يضعي الٌنقاطى على كلٍّ أمرو خاؼو
فهل متدبٌرو في كتاًب اهلل؟ كىل من كاقفو عندى شركًح ذلك في سٌنًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو 

 كسٌلم؟

 

اف ككلُّ المالائًب التي قد تمرُّ بو نعمه خفٌيةه كلكٌنها مقٌنعةه بمظهرو رقيعن كلُّ ااالـً التي يراىا اإلنس
الحكمةي من ذلك أف يسوؽى ىذا القناعي اإلنسافى إلى محراًب العبوديًٌة هلًل عز  كجٌل. كاهللي سبحانوي 

الٌسٌيئاًت كٌلهان  كتعالى ال يحبُّ أف ينتقلى عبدهي إلى رحاًب ااخرًة إال نقٌيان من األدرافن نقٌيان من
كقانوفي اهلًل سبحانوي كتعالى قضى كقضاؤهي ال مرد  لوهلل أف  كل  من ارتكبى شيئان ال بد  أف يجزل بون 
أليسى ىو القائلهلل ))ليسى بأمانٌيكم كال بأمانيٍّ أىًل الكتاب من يعمل سوءان ييجزى بو كال يجد لوي من 

ـي دكًف اهلًل كلٌيان كال ناليران((؟ ))من يعم ل سوءان ييجزى بو((ن ىذا كبلـه مخيف. كلقد خٌوؼى ىذا الكبل
نا أبا بكرو رضيى اهللي عنوي قبلى أف يخٌوفنا نحنن كىيرًعى إلى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ  سيٍّدى

هلل ))من يعمل سوءان ييجزى بو((.  هلل )يا رسوؿى اهلل ما العملي بعدى اليـو عندما نزلت ىذه ااية كىو يقوؿي
ن مٌنا ال يعملي سوءان؟ من مٌنا ال يرتكبي سٌيئة؟ من مٌنا ال يسرؼي على نفسًو في ساعةو من ليلو أك م

نهار(؟ فماذا قاؿى لوي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ؟ "غفرى اهللي لكى يا أبا بكرن ألستى تمرض؟ 
 ألستى تحزف؟ ألستى تاليبيكى الؤلكاء؟ فذلكى ما تيجزىكفى بو".

 

في الغافل يسيري في فجاًج ىذه الحياةن ييالابي برىشىاًش األمراض ال يدرم ما الحكمة؟ كأمُّ كاإلنسا
فضلو أجلُّ من ىذا الفضل؟ فلذا ابتيليتى ينبغي أف تيدرؾى الحكمةن كينبغي أف تجتازى قناعى ىذا 

ن أكلئكى العبيد الذين االبتبلًء كظاىره لتدرؾى الٌنعمةى الخفٌيةى التي تنبضي في داخلها. اللهم  اجعلنا م
أدركوا مدل فضلك كعلموا كاسعى فضلكى كرحمتكن كارزقنا اللهم  شكرى  الًئكى الظٌاىرًة كالباطنة. 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمىن فاستغفركهي يغفر لكم...
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 ارٙبَ إٌفٌ .. ؽبي ال ٠ؼوفٗ ٍَِّٛ ا١ٌَٛ

 

ي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يواف
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ف يكوفى رقيبان على نفسون محاسبان لذاتون مٌتهمان إف  من دأًب اإلنساًف المؤمًن باهلًل عز  كجٌل أ
لسلوكو. كليسى من شأًف مؤمنو ق  أف يتالو رى أنٌوي اإلنسافي المنٌزهي عن ااثاـن كأف  سلوكىوي مبرر في  

كلٍّ  فو كفي كلٍّ حاؿن كيضعى منظارى االٌتهاـً ليتوٌجوى بو إلى ااخرينى من حولون ىذا يتنافى مع شأًف 
 صدًؽ إيمانًو كإسبلمو.المؤمًن ك 

 

كلقد كافى أصحابي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلم يضعي كلُّ كاحدو منهم نفسىوي موضعى المتػ هىمن 
كيراقبها في كلٍّ حاؿو كفي سائًر الٌتقٌلباًت كالٌظركؼن كما تمرُّ ماليبةه عاٌمةه أك خاٌصةه إال كيرل كلُّ 

لماليبةن كأنٌوي المقاٌلرى في جنًب اهللن كأف  ىذه الماليبةى أك ىذا كاحدو أنٌوي ربٌما كافى ىو سببى ىذه ا
 الببلء إنٌما جاءى بشيؤمو.

 

ـي مالك  ـي داًر الهجرة  -كلقد كافى اإلما رضيى اهللي تعالى عنو إذا رأل الٌسماءى أرعدت كأبرقت  -إما
المدينة مشرفةه على عذابو توٌجوى مسرعان إلى خارًج المدينةن فلذا سيًئلى أجاب بتالٌورو كيقين أف  
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بسببًو كجرمون فهو يالرُّ على أف يخرجى منها لكي يقيى اهللي سبحانوي كتعالى أىلها الهبلؾى بسببو. 
ـي داًر الهجرة. ـي مالك الذم سمعتمي الكثيرى من ترجمتو ىو ىو إما  كىو اإلما

 

يكوفي سالكان سبيلى االستقامًة ىكذا حاؿي المسلًم المؤمن عندما يكوفي في ذركًة الٌتقىن كعندما 
على اهلل. فكيفى بهذا المسلم عندما يكوفي مستغرقان في المعاصي كااثاـ؟ أليسى على ىذا المسلم 

أف يٌتهمى نفسوي أضعاؼى ما كافى يٌتهمي الاٌلحابةي كالٌتابعوفى أنفسهم بو؟ كلكٌننا ننظري إلى حاًؿ 
 إال من رحمى ربُّك. المسلمينى اليـو فنجدىم على الٌنقيًض من ذلكى 

 

إذا نظرى المسلم إلى الٌدنيا التي من حولون أك إلى المدينًة التي يعيشي فيهان كرأل مظهرى بعًض 
الٌشدائدن كدالئلى بعًض المالائبن اٌتهم كل  أحدو من حولو إال نفسىون كتالو رى أف  ىذا من شؤـً زيدو 

فوقًو أك من تحتون إال أف يتالٌورى أف  ذلكى من شؤـً أك عمركى أك عمن ىو عن يمينًو أك شمالًو أك من 
نفسو كىو ينٌزىها عن كلٍّ زيغن كينٌزىها عن كلٍّ خطأو كخطل. كلو أف  الواحدى مٌنا كافى من استقامتًو  
كأصحاًب رسوًؿ اهللن أك كالٌتابعين الذينى جاؤكا بعدى صحابًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلمن 

عضى العذًر في ذلك. كلكٌنهم مىن؟ مسلموف لم يتمٌسكوا من اإلسبلـً إال بالقشورن لتخٌيلنا لهم ب
 كليتى أنٌهم تمٌسكوا من ىذه القشور بقشورو حقيقٌيةو غيًر مرقعة أك مزيٌفة.

 

مستغرقوفى في حمأًة  -كأعودي فأستثني قائبلنهلل إال من رحمى ربُّكى كقليبلن ما  -المسلموفى اليـو 
. المفتقركفى منهم يبٌرركفى ألنفسهم الولوغى في حمأًة الٌسٌيئاًت كالمعاصي بحٌجًة المعاصي كااثاـ

االضطرارن بحٌجًة أنٌهم فقراءن كأف  اهللى ينبغي أف يستثنيهم من أحكامًو كشرعتو. يمدُّ يدهي إلى الٌربا 
أنٌوي فقيره مضطرن يمدُّ بحٌجًة أنٌوي فقيره مضطرن يقتحم الغش  كالمكرى كالخداعى في المعامبلًت بحٌجًة 

يدهي إلى الماؿ من أمٍّ السُّبيًل الحى لوي ىذا الماؿ بحٌجًة أف ال عليًو حرج ألنٌوي فقيره مضطرن كما ىو 
بمضطر. كإنٌوي بالٌنسبًة لكثيرو من أصحاًب رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلمى يعيشي في حالةو من الغنى 

لك االنحراؼ بهذا التالور كاالٌدعاءن كإف أكرمىوي اهللي سبحانوي كتعالى كالٌترؼن كلكٌنوي يبٌرري لنفسًو ذ
بالغنى كأغدؽى عليًو الماؿ حٌطمى حواجزى الٌشرًع بقدـً الطٌغيافن كنسيى أكمرى اهلًل سبحانوي كتعالى 
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غياف ترفرؼي كنواىيون كنسيى الٌرقابةى على دارًه كأىلًو كأكالدًه كبناتو. تدخلي إلى دارًه فتجدي عبلئمى الطٌ 
في أنحائهان كإذا الحت لكى نظرةه إلى أكالدًه كبناتًو لم تتالٌور قى  أنٌهم أكالدي مسلمينن كإذا 

اطٌلعتى على منهاًج حياتًو اليوميٍّ كسهراتًو في ليلون كالعمًل الذم يقطعي بًو ساعاتون رأيتىوي مندمجان 
عز  كجٌلن ىكذا أطغاهي الماؿ. كصدؽى البارم عز   في كلٍّ نوعو من أنواًع اللهًو إال أف يقبلى إلى اهللً 

كجل  إذ يقوؿهلل )كبل إف  اإلنسافى ليطغى أف ر هي استغنى(ن كيا عجبان للدٌقًة العجيبًة في بياًف اهلًل إذ 
 يقوؿهلل )أف ر هي استغنى( كلم يقل )ألنٌوي استغنى(. ألف  العبدى ال يستغني أبدان.

 

عبدن ال يمكني للعبًد أف يالب ى غنٌيان أبدانن كصدؽى اهللي القائلهلل ))يا أيٌها الٌناسي العبد يظلُّ فقيران ألنٌوي 
أنتم الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ الحميد((. كلذلكى جاءى الٌتعبيري دقيقانهلل ))كبل إف  اإلنسافى 

تتضاعفي الجريمةي في  ليطغى(( أف خييٍّلى إليو أنٌوي استغنىن ىذا معنى كبلـ اهلل عز كجل. كمن ىنا
حٌقو. الجريمةي األكلىهلل أٌنكى تخٌيلتى نفسكى أصبحتى غنٌيان كما أنتى بالغنيٍّ كلن تكوفى غنٌيان ألٌنكى 
تعيشي في قبضًة اهلًل سبحانوي كتعالىن كما تتالٌورهي من عطاءو كغنىن كماؿ كلُّ ذلكى ملكي اهلًل كأنتى 

تالٌورًه أنٌوي قد أصب ى غنٌيان. الجريمةي الثٌانيةهلل أنٌوي يسٌخري نعمةى ملكيو. تلكى ىي الجريمةي األكلى؛ جريمةي 
 اهللن كرـى اهللن عطاءى اهلل في عالياًف اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

تلكى ىي حاؿي المسلمينى إال من رحمى ربُّك في ىذه البلدًة كغيًر ىذه البلدةن الفقراءي منهم يتأفٌفوفى 
ركفى ألنفسهم كل  محٌرـ بحٌجًة أنٌهم فقراءن أنٌهم مضطٌركفن ككذبوا في من حكًم اهلًل عز  كجٌل كيبرٌ 

دعول االضطرار. فلف أغناىمي اهللي سبحانوي كتعالى طغوا كبغوان كنسوا اهللى سبحانوي كتعالى في 
سلوكهمن كفي مظهًر بيوتهمن كفي أحوالهم. كفي ذىني صوره ألناس كانوا باألمًس فقراء يعرفوفى 

ى اهللن كأصبحوا اليوـى في تالٌورىم كما يقوؿي اهلل أغنياءن قطعوا الاٌللةى التي كانت بينهم نسبتهم إل
كبينى اهلًل عز  كجٌل. ادخل إلى بيًت كاحدو منهمن انظر كيفى لكى تفت ي لكى ابنتوي البابى كىيى في 

من أقالى ببلًد الغرًب  مظهرو ال تشكُّ أنٌها إنسانةه ال عبلقةى لها في ديًن اهللن كإنٌما كفدت سائحةن 
أك الٌشرؽن كأبوىا كافى يحجُّ بيتى اهلًل الحراـن ككافى ذا صلةو باهلل يوـى كافى يأتيًو رزقو مقتران. فلٌما 

 أكرموي اهللي بالٌنعمة كأغدؽى عليًو الماؿن حٌطمى صلةى ما بينوي كبينى اهلًل عز  كجٌل.
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يبةي الكبرل أف  ىؤالًء الٌناًس إذا اجتمعوا في كمع ذلكى فالماليبةي الكبرل ال تكمن ىنا. المال
مجلسن كتباحثوا مالائبى البلدًة كشدائدىا التي تمرُّ بهم تأففوا كضجركا كتساءلوا عن الٌسببن 
كألقى كلٌّ منهم المسؤكلٌية على فبلفو أك فبلفو أك الفئًة الفبلنٌيًة من الٌناس. تلكى ىي الماليبةي 

جعلها في مالاؼ المبلئكةن فنحني لم نعه كنحني لم نرتكب ما الكبرلهلل أف نرفعى أنفسنا كن
يغضبي اهللن كنحني البر ءن كأيدينا مهما شممناىا أيدو طاىرةه نقٌيةن كينبغي أف نوزٌعى االٌتهاـ على 

ااخرين. أينى ىذا يا عبادى اهلل من عمًل كاحدو مثًل اإلماـً مالك رحموي اهللي تعالى؟ عندما كافى يرمعي 
الٌسماءى فيجدي غيومان داكنةن سوداءى قد أقبلت كفي تضاعيفها رعوده كبركؽن يخرجي متسٌلبلن إلى  بطرفوً 

خارًج المدينة كقد كقرى في يقينًو أف  ىذا من شؤمون كأف  ىذه المدينةى بينى يدم عذابو من اهلًل عز  
إلى البلدًة التي ىوى فيها من كجل  لمعاليةو ارتكبها ىو. ىكذا يرل مالكن أف  المالائبى التي تأتي 

شؤمون كفٌساقينا من أغنياًء المسلمينى كفقرائهم يرفعوفى أنفسهم إلى مالاؼ الرُّسيًل كاألنبياًء كينسوفى 
عفنى حياتهم كبعدىم عن اهلًل عز  كجٌلن كحربهم لديًن اهلًل سبحانوي كتعالى في مظهًر أكالدىم 

ىذه الٌشدائد نظركا يمينان كشماالنن أك نظركا إلى األعلى أك  كبناتهمن فلذا حافى أف يتساءلوا عن سرٍّ 
 إلى األدنىن كاٌتهموا غيرىم كنسوا أنفسهم.

 

تلكى ىي الماليبةي الثٌانيةن فمتى نالحو أيٌها اإلخوة؟ متى نستغفري اهللى بحٌع؟ كمتى نتوبي إلى اهلًل 
هلل؟ كمن الغنى ينبوعى الحبٍّ الذم يقٌربنا بجٌد؟ كمتى نجعلي من الفقًر أداةن للاٌلبًر الذم يقٌربنا إلى ا
 أيضان إلى اهلل؟ أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 اٌَج١ً ٌٍٛطٛي اٌٝ ِؾجخ هللا

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
هم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الل

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

تحٌدثنا منذي بضعًة أسابيع عن حبٍّ اهلًل سبحانوي كتعالى كعن ضركرتًو كأثرًه في حياًة اإلنسافن كمنذي 
ؿهلل عن الٌسبيًل الذم ينبغي أف يسلكوي اإلنسافي للوصوًؿ إلى ذلكى اليـو كالكثيري من اإلخوًة يسأ

 حبٍّ اهلًل عز  كجٌل.

 

الٌسبيلي إلى حبٍّ اهلًل سبحانوي كتعالى كثيرن كلكن لعل  من أىمٍّ ىذه السُّبيًل كأقالرىاهلل الثٌقةي باهلًل 
محٌبًة اهلًل عز  كجل  في القلبن سبحانوي كتعالىن ثقةي اإلنساًف باهلًل عز  كجٌل ىي المفتاحي إلى دخوًؿ 

فمن كافى مؤمنان باهلًل سبحانو كلكن  فؤادهي كافى فارغان من الثٌقًة باهلًل عز  كجٌلن فبل سبيلى إلى دخوًؿ 
حبٍّ اهلًل عز  كجل  إلى فؤاده. كما حقيقةي اإليماًف باهلًل عندى ىذا اإلنساف إال كحقيقًة شارةو يضعيها 

ـي كال يؤٌخري اإلنسافي على صد في  -كما تعلموف-ره كىو ليسى أكثرى من شعارن كالٌشعارى ال يقٌد
 حياًة اإلنساف.
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أما اإليمافي الحقيقيُّ باهلًل عز  كجٌل فبل شك  أف  من أكلى ثمراتًو الثٌقةي باهلًل سبحانوي كتعالىن كالثٌقة 
يثع باهلل لم يجد سبيبلن للتوٌكًل على اهلًل عز  ىي أساسي الٌتوكُّلن فمن كثعى باهلًل توك لى عليون كمن لم 

 كجٌل.

 

كمن أينى تأتي ثقةي اإلنساًف باهلًل عز  كجٌل؟ تأتي من تعميًع اإليماًف العقليٍّ باهلًل عز  كجٌلن كمن تثبيًت 
 غراًس ىذا اإليماًف في الوعين فمن كعى إيمانوي باهلًل كعلمى معنى إيمانًو بالحيٍّ القٌيـو القابضً 

الباس  الواحًد في قدرتًو كتالٌرفاتًو كفي كلٍّ ما يمكني أف تراهي في الكوًف من حركاتو كسكوفو كنفعو 
كضرٍّ كغيًر ذلكن من كعى إيمانوي ىذا باهلًل عز  كجل  ثم  سمعى كبلـى اهلًل سبحانوي كتعالى كىو يقوؿهلل 

اهللي بكمي اليسرى كال يريدي بكم العسر((.  ))ككافى اهللي بكم رحيمان((ن ككعى قولوي عز  كجل هلل ))يريدي 
ككقفى كقفةى تأٌملو عندى قولًو عز  كجٌلهلل ))يا أيها الذينى  منوا استجيبوا هلًل كللٌرسوًؿ إذا دعاكم لما 
يحييكم((. إذا  منى ذلكى اإليمافى الواعي ككقفى بتدبٌرو عندى ىذا الكبلـً الثٌانيهلل كثعى ثقةن تاٌمةن بأف  

ـى لوي إال خيرانن كلن يأمرىهي إال بخيرن كلن ينهاهي عن شٌرن من ىنا تأتي الثٌقة باهلًل  اهللى عز   كجل  لن يقدٍّ
ـى القراراًت  عز  كجٌل. أكالنهلل من تعميًع معنى إيماًنكى بالحيٍّ القٌيوـً الواحًد األحد. ثانيانهلل بالوقوًؼ أما

العلٌية ككصفى ذاتىوي بالٌرحمًة لك كبالٌرعايًة لشأنكن  اإللهٌيًة التي تحٌدثى فيها اهللي عن نفسًو كذاتوً 
كبأنٌوي ال يأمرؾى إال بما فيًو خيرؾن كال ينهاؾى إال عٌما بًو ضرُّؾن كيطمأنك أف  جهالتك ال يمكني أف 
تتناقضى مع ىذه الحقيقًة أبدان ألٌنكى الجاىلي الذم ال تستشفُّ شيئان من حقائًع الغيبن ))كعسى 

 شيئان كىو خيره لكم كعسى أف تحٌبوا شيئان كىو شرٌّ لكم كاهللي يعلمي كأنتم ال تعلموف((.أف تكرىوا 

 

ـى لكى إال  إذا كثقتى باهلًل عز  كجل  ىذه الثٌقة أدركتى أف  اهللى عز  كجٌل لن يعاملكى إال برحمتًو كلن يقدٍّ
 كتعالى.ما فيًو خيريؾن فكافى ذلكى أساسان لتوٌكلكى على اهلًل سبحانوي 

 

كانظر إلى كبلـً اهلل كىو يتحٌدثي عن طائفةو من عبادهن انظر إلى ىذا الكبلـ كتبٌين من خبللًو ماذا 
فعلت الثٌقةي بأنفسهمهلل ))كما لنا أاٌل نتوٌكلى على اهلًل كقد ىدانا سيبػيلىنا كلنالبرىف  على ما  ذيتمونا((. 

الكبلـً ااخر بل إلى ىذا الٌتساؤًؿ العجيب يحٌرؾي طمأنينةه ال قلعى يحتوشها إطبلقانن كانظر إلى ىذا 
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في كياًف اإلنساًف نياطى ىذه الثٌقًة إف كيًجدىت ىذه الثٌقةن انظر إلى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))أليسى اهللي 
ـه عجيب في  ه كيخوٍّفونىكى باٌلذينى من دكنو((. ))أليسى اهللي بكاؼو عبده((؟ استفها بكاؼو عبدى

حتوشو كفي الٌرحمًة التي تتالاعد من أعماًؽ ىذا الكبلـن ليقًل الٌناسي ما شاؤكا اللطًف الذم ي
كليتهدد المشركوفى كأعداءي المسلمينى عبادى اهلًل فيما أرادكان كليلٌوحوا بالقول التي امكنتهم 

 ككيضعىت في أيديهمن ىم إلى من يركنوف؟ كبمن يؤمنوف؟ كبمن يثقوف؟ باهلًل عز  كجٌلن كاهللي أال
يكفي عبدهن أال يكفيو كل  شب و من أشباح المخاكؼ؟ أال يكفيًو كل  ىمٍّ من الهموـً ككل  غمٍّ من 
؟ بلى كاهلل. كلكٌنوي يكفي من ركنى إلى اهللن كمن كثعى باهللن كمن علمى أف  موالهي ىو اهللن نعمهلل  الغمـو

كالذينى كفركا أكلياؤيىم الطٌاغوتي يخرجونهم ))اهللي كليُّ الذينى  منوا يخرجهم من الظٌلماًت إلى الٌنور 
 من الٌنوًر إلى الظٌلمات((.

 

ىذه الثٌقة ما أتالو ري إيمانان باهلًل عز  كجل  حقيقٌيان يوجد بدكًف أف تتجٌلى ىذه الثٌقةي ثمرةن لون ىذه 
بالك بأسباب الثٌقة تري ي أعالابكن تطمئن قلبكن تزيديؾى حٌبان لخالقكى عز  كجٌلن ألٌنك ال تغلع 

هلل لماذا أمرنيى اهللي بهذه األكامًر الثٌقيلًة علٌي؟ ما الفائدة؟ ثقتيكى باهلل تمتهُّ كل   أكامًر اهللن ال تقوؿي
ىذا الكبلـ. ال يمكن أف تجدى شٌدةن من خبلًؿ نهيو نهاؾى اهللي عز  كجل  عنون ثقتيكى باهلل ال تجعليكى 

عن شهوتي؟ عن رغبتي؟ ثقتيكى باهلل تالدُّؾى عن ىذا الٌتساؤًؿ  تتساءىؿي متأففانهلل لماذا حجزنيى اهللي 
كىذا االضٌطراًب كالقلع. ثقتيكى باهلل كأنتى تنتظري أف يسعدؾى بالٌزكجن بالماؿن بما تشاءي من 

مقٌوماًت الحياًة الطٌبيعٌيًة الفطريٌةن يجعليكى تطمىئنُّ إلى أف  كل  ىذا سيأتي في ميقاتو محٌددن كما ثمني 
إتيانًو كإسعاًد اهلًل إيٌاؾى بو إال حسني ثقًتكى باهلل عز  كجٌلن ثم  صبرؾ إلى أف يأتيى الميقاتن كمن ثم  
فلف  ىذه الثٌقة تقدىحي زناد الحبٍّ في قلبكن ألٌنكى ال تجدي خيران أتاؾى إال كأنتى تعلمي أنٌوي أتاؾ من 

فاتكى كابتعدى عنكى كحيميتى عنوي إال كتعلم أف   موالؾى الذم ال مولى لكى من دكنو. كما ترل من ضيرٍّ 
الذم أبعدى عنكى ىذا الٌسوء ىو موالؾ. كال تجدي من خيرو يطوؼي بحياتكن أك شعورو من الٌسعادة 
يفيضي بًو فؤاديؾ إال كتعلم أف  موالؾى ىو الذم مت عكى بهذا الٌشعور. شعوريؾى بهذا المعنىن ربطيكى 

 بموالؾى عز  كجل  ىو الذم يزيديؾى حٌبان هلًل سبحانوي كتعالى.لهذه الٌظواىًر كٌلها 
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أٌما من كافى إيمانوي باهلًل جسدان ال ركح فيو شبحان ال حركةى فيون فلف  ىذا اإليمافى من الطٌبيعيٍّ أنٌوي ال 
أكثرى ما  يحٌقعي الثٌقة التي ينبغي أف تكوفى أساسان للٌتوٌكًل كالحٌب. كإذا لم توجد ىذه الثٌقة فما

يضطربي اإلنسافي في حياتون كما أكثرى ما يهيجي كيموجن كما أكثرى ما يقفي موقفى المتسائًل بل 
ـى علي  الخبائث؟  الثٌائر على قراًر اهلًل كأكامرههلل لماذا أمرني بكذا؟ لماذا نهاني عن كذا؟ لماذا حر 

ـى علي  الخمرة؟ لماذا؟ أسئلةه  ال نهايةى لها ألف  جهلى العبًد ال نهايةى  لعٌلها ليست خبائثن لماذا حر 
لو. كلقد سمعتي صباحى ىذا اليوـً كبلمان من إنسافو متخالهن أف  الٌناسى في الغرًب اكتشفوا اليـو 
أف  الخنزيرى يالابي بداًء الكىلىب كالكبلًب تمامانن كأف  عددان كبيران من الٌناس أصابػىهيم داءي الكىلىبن 

ن كقيًتلى في العاـً الماضي أك قتىلى الٌناسي في العاـً الماضي استيقظى الغربٌيو  فى إلى ىذه الحقيقًة اليـو
مئاًت الخنازير خوفان من أف يكوفى ىذا الٌداءي قد سرل إليهمن كإذا سرل ىذا الٌداءي إلى الحيوافن 

ن كإذا ا ستشرل بينى الٌناس كاحتك  ىذا الحيوافي باإلنساًفن فلف  ىذا الٌداءى يستشرم في بلدو ثافو
ـى عليهم  صارى كجرياًف الٌناًر في الهشيم. لو كافى ىؤالًء الٌناًس عندىم ثقة باهلًل عز  كجٌل الذم حر 
لحمى الخنزير المتاٌلت ىذه الثٌقةي الٌتساؤالًت كٌلهان كألغنتهم عن أف يقعوا في ىذه الٌنهاياًتن 

كلٍّ نفعو كضٌر يوجدي في ىذا الكوف موالىمي   كلعلموا أف  موالىم في علومهم كفي حضاراتهم كفي
الٌرحيمي بهم الٌرؤكؼي بهم يحٌذرىم من أكًل ىذا اللحًم كينعتوي لهم بأنٌوي خبيث. نعم. إذان لما 

اضطربوان كلما كقعوا في ىذه الٌتجربةن كلكن انظر إلى الٌنهايةن انظر إلى العبدن عندما يتيوي عن 
يقع؟ يقعي في المهالكن يقعي في مهلكةو ال  فاؽى لها كال حدكد ألنٌوي مواله يشردن كعندما يشرد أينى 

ضل  عن موالهن ألنٌوي تاهى عٌمن كافى يرشدهن ذلكن صدؽى اهللي القائلي في محكًم تبيانوهلل ))ذلكى بأف  
 اهللى مولى الذين  منوا كأف  الكافرينى ال مولى لهم((.

 

عيني ذلكى كٌلو نسبتينا إلى اهللن نسبتينا إلى اهلًل الذم ىو نحني عزتنان مجدنان سعادتنان نشوتنان م
موالنا كالذينى نحني عبيديه. أٌما أكلئك انظركا إلى شركدىمن انظركا إلى ضياعهمن يخوضوف في 

الٌظبلـن كلقد كانوا في غنىن عن ىذا كٌلو لو أنٌهم أمسكوا بالمالباحن كما ىو المالباح؟ رحمةي اهلل. 
اهلل؟ في شرعون في نػىبىًئٍون في بيانون في الكبلـً الذم أكضحوي لنا كنحني بأمسٍّ  كأين تتجٌلى رحمةي 

الحاجًة إليو. ىل يمكني إلنسافو كثعى برحمًة اهللن ككثعى بحبٍّ اهلًل لعبده ثم  رأل  ثارى ىذه الثٌقًة في 
 يغفر لكم...حياتو أاٌل يحب  اهلل؟! أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمن فاستغفركهي 
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 ؽناه ِٓ ؽوة شؼبهاد ػل اإلٍالَ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 فسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كن

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

كنتي كال أزاؿي أحٌذر من أحدث حربو ضد  اإلسبلـ تالاغي طريقتها في أقبية يعرفيها محترفو الغزًك 
الفكرمٍّ في العالًم الذم نعيشي فيون ككنتي كال أزاؿي أحٌذر من ىذه الٌطريقًة الجديدًة في حرًب 

 ريقةي التي سٌميتيها حربى الٌشعارات.اإلسبلـ كىي الطٌ 

 

كأعودي اليوـى ألذٌكركم بها كلتستعيدكا الوعيى الذم مٌتعكمي اهللي عز  كجل  بو كتجعلوا منوي حالنكمي 
 الحالين ضد  كلٍّ أحبولة كضد  كلٍّ ًخداع.

 

كباطنيها الكيدي لئلسبلـ. قلتي مٌرةن إف  ىنالكى شعاراتو بٌراقةن تيطلىعي كتيطرىحن ظاىرىا خدمةي اإلسبلـ 
من ىذه الٌشعارات كلمةيهلل )الٌتقاليًد اإلسبلمٌية(ن من ىذه الٌشعارات كلمةيهلل )األدياًف الٌسماكيٌة(ن من 

ىذه الٌشعارات كلمةيهلل )رجاًؿ الٌدين(ن كىنالكى كلماته كثيرة صيغت بليل كأيحًكمىٍت بعدى جهد 
ف. ك خري ىذه الٌشعارات التي تالاغي في ىذه األقبية كطيرًحىت بينى الٌناًس كالٌناسي عن ذلكى غافلو 

المظلمًة من أطراًؼ عالمنا المترامي الفسي ن كلمةيهلل )الٌتراًث اإلسبلمٌي(. كلمةي الٌتراًث اإلسبلمٌي 
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ىذه تيستىعمىلي اليوـى بدالن من كلمًة )المبدًأ اإلسبلمٌي(ن )الثٌقافًة اإلسبلمٌية(ن )المالادًر اإلسبلمٌية(ن 
يدًة اإلسبلمٌية(. ىذه الكلماتي كلُّها تيذىك بي لتيستىبدىؿى بها كلمةه أخرل ىي )الٌتراث( أك )الٌتراثي )العق

 اإلسبلمٌي(. فما ىوى كجوي خطورًة ىذه الكلمًة أٌكالن؟ كأينى ينبعثي الكيدي منها؟

 

كى األجياؿي ابتدعتها كلمةي )الٌتراًث( أك )الميراث( تعنيهلل مخٌلفاًت أٌمةن مخٌلفاًت أجياؿو سابقةن تل
كاخترعتها كاعتٌزت بها ثم  إنٌها رحلت عن الٌدنيا كتركتها كراءىان فبقيت تلكى األفكاري التي ىي 

 كليدةي ابداعاتهمن بقيت ميراثان لؤلجياًؿ التي تليها.

 

يئان كدكفى أف كإذا تالٌورنا اإلسبلـى من ىذا القبيلن تالٌورناهي تراثان كميراثان. استقر  في ذىننا شيئان فش
نتنٌبو أف  اإلسبلـى ليسى أكثرى من أفكارو ابتدعتها تلكى األجياؿي الٌسابقةن كتعبت حٌتى ابتدعتها 

كصاغتها كأنتجتهان فنحني اليوـى نرثي تعبى تلكى األجياًؿ الٌسابقةن كنرثي أفكارىم التي ابتدعوىان 
ـى ركاـو كبيرو كبير اسموي  الٌتراث أك الٌتراثي اإلسبلمٌي. يدخلي في ىذا  كنقفي مٌما تركوهي كراءىم أما

الكبلـً القر فهلل تراثه إسبلمٌين تدخلي في ىذه الكلمًة الٌسٌنةهلل تراثه إسبلمٌين تدخلي في ىذه 
الكلمًة شركحي القر ًف كتفاسيري الٌسٌنةهلل تراثه إسبلمٌين يدخلي في ىذه الكلمًة الفقوي اإلسبلميُّ 

 ًة رسوًؿ اهللهلل تراثه إسبلمٌي.المأخوذي من كتاًب اهلًل كسنٌ 

 

كإذا استقبلى اإلنسافي ىذه الكلمةى قبوالن حسنان فبل شك  أف  ىذا المعنى سينطلي قريبان على ذىنون 
كلسوؼى يتالٌوري أف  مالادرى اإلسبلـً كل ها ليسىت إال عبارةن عن إبداعاتو فكريٌةو كإنتاجاتو عقلٌيةو 

 اليوـى نرفعي الٌرأسى إذ نجدي ذلكى )الٌتراث(. ألممو ذاًت عراقةو حضاريٌةن كنحني 

 

كال تزاؿي كلمةه تطنُّ في أذني كافى يرٌددىا كاحده مٌمن رحلى إلى اهلل كأصب ى اليوـى على موعًد كقفةو 
خطيرةو بينى يدًم اهللن تلكى الكلمةي التي كافى يرٌددىان يرٌددىا كىو معتزٌّ بها في الظٌاىًر كالاٌلورة 

بطني الكيدى بها في الحقيقةن تلكى الكلمةي ىيهلل )تراثي ااباًء كاألجداد(ن )إنٌنا نعتزُّ كلكٌنوي يست
 باإلسبلـً الذم ىو تراثي ااباًء كاألجداد(ن )تراثي ااباًء كاألجداد(.
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أريدي قبلى كلٍّ شيءو أيٌها اإلخوة أف تتمٌسكوا بالوعًي الذم ىو سدل كلحمة ىذا الٌديًن الحنيف. 
اإلسبلميُّ يمتازي عن سائًر المذاىًب كالمبادًئ كٌلها بشيءو قدسيٍّ كاحدن أال كىوهلل تربيةي دينينا 

اإلنساًف على الوعين كعلى الفهًم كاإلدراًؾ العميقينن أريدي أف تتمٌتعوا يا عبادى اهلل بهذا الوعي 
عٌلعي بالٌتراًث كما إلى عندما تستمعوفى بينى الحيًن كااخر كلماتو تطوؼي كتدكري حوؿى الٌتراًث كما يت

 ذلك.

 

إذا تالٌورنا أف  اإلسبلـى تراثن كاستمر  األمري ذلكن ىافى بعدى ذلكى أف تيطرىحى أطركحاته أخرلن كىي 
ـي تراثى ااباًء كاألجدادن فمالنا ننظري إليًو بقدسٌية؟ مالنا ننظري إليًو بهذا  تيطرىحي ااف. إذا كافى اإلسبل

لباىرين؟ إنٌوي ليسى أكثرى من تراًث ااباًء كاألجداد. ك باؤنا كأجدادنا من البشرن الٌتبجيًل كالٌتعظيم ا
فلماذا ال ننظري إلى ىذا الٌتراًث نظرةن نقديٌة؟ نظرةن توحي بكثيرو من األخطاًء ربٌما توجدي في ىذا 

ت تتكٌرر حٌتى الٌتراث؟ كلوال ىذا الجسري الذم نالب بيننا كبينى اإلسبلـً من كلمًة الٌتراثن كاستمرٌ 
صقلت أذىافى كثيرو من الٌناس لما كافى في المسلمينى من يتهٌيأي الستقباًؿ ىذه الٌدعوةن الٌدعوًة إلى 

 بتًر القسية عن ىذا التراًث الذم ىو تراثي ااباًء كاألجداد.

 

عي سول أف أتبلحظوفى خ   المكيدًة يا عبادى اهلل؟ أتبلحظوفى ما كراءى األكمة؟ ىذا األمري ال يستد
يكوفى اإلنسافي قد ريٌبيى تربيةن صحيحةن تاٌمةن على يًد القر ًف العظيمن على يًد ىذا الكتاًب المبينن 

عندئذو ال يستطيعي أمُّ أفٌاؾو أف يخدعو. كماذا نقوؿي نحن؟ ماذا نقوؿي لمن يدعونا اليـو بعدى أف غرزى  
م  جاءى يدعونا إلى بتًر مظاىًر القدسٌيًة عن ىذا كلمةى الٌتراًث بدالن عن اإلسبلـً كمالادًر اإلسبلـ ث

الٌتراًث لكي نستطيعى أف ننقدهي نقدان موضوعٌيان؟ ماذا نقوؿي لهؤالًء الٌناس من منطلًع علمو كموضوعٌية 
إنٌما ىو  -كال نقوؿي للتراث  -كدكفى أف نجن ى إلى أمٍّ عالبٌيةو ق ؟ نقوؿهلل إف  تقديسنا لئلسبلـً 

نقديٌةو كنتيجةي بحثو موضوعيٍّ مجٌرد. كليسى تقديسينا لئلسبلـً حكمان اعتباطٌيان جاءى نتيجةي دراسةو 
بادئ ذم بدئن فنحني المسلمين عندما نقٌدسي القر ف لم نقٌدسوي إال بعدى أف فٌكرنا فيًو طويبلن 

ى اهللي عليًو كقٌدرنا كفرضنا أف يكوفى كبلـى بشر كأف يكوفى كبلمان مختػىرىعان من عنًد رسوًؿ اهلًل صلٌ 



  

 ~1326 ~ 
 

كسٌلمن ككضعنا االحتماالًت الٌنقديٌةى كل ها كلكن بموضوعٌيةو كدكفى أمٍّ عالبٌيةو ألمٍّ جهة. كلػٌما 
ـي الخالًع كليسى من إبداًع المخلوؽ. فقادنا  مٌحضنا الفكرى كدٌققنا الٌنظر انتهينا إلى أف  القر فى كبل

 ىذا اليقيني إلى تقديًس ىذا القر ف.

 

لغنا حياةى محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ سرنا على المنهًج ذاتًون كضعنا مجاىرى الٌنقًد كالفحًه كلػٌما ب
كالبحث على حياًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم كفرضنا كل  احتماؿ كلكن مٌرةن أخرل أقوؿي 

أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو بموضوعٌيةو كبدكًف أمٍّ شط و أك عالبٌيةن كانتهينا بعدى ىذا البحًث إلى 
كسٌلم نبيٌّ مرسله من عنًد ربًٌو لم يفتئت على خالعو كال على مخلوؽن فقادنا ىذا اليقيني إلى قدسٌيًة 

رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم. كحديثينا عن الٌسٌنًة كذلكن كحديثينا عن أصحاًب رسوًؿ اهلًل 
 كالخلفاًء الٌراشدين كذلك.

 

تقديسينا لئلسبلـً لم يكن أمران مبدئٌيان اعتباطٌيان ساقتنا إليًو العالبٌيةن كلكٌنوي نتيجةي دراسةو  إذان 
موضوعٌيةو نقديٌةو تاٌمة. كإذا كافى بيننا من لم يتأٌمل في اإلسبلـً بعدي كما تأٌملنان كمن لم يدرس كتابى 

 عليًو كسٌلمى كما فعلنان فبل عليًو أف اهلًل كما درسنان كمن لم يدرس شخالٌيةى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي 
يبدأى ىو من نقطًة الاٌلفرن بل نحني نبي ي لوي كندعوهي إلى أف يبدأى دراستىوي لذلكى كٌلًو بعيدان أمٍّ 

تدجيل. كلكٌنا نطلبي منوي أف يسيرى في الٌطريًع الذم سرنا فيون نطلبي منوي أف يتأٌملى كما تأٌملنان 
ديًو كعقلوي من األغبلؿن نطلبي منو أف يحٌررى كيانوي من الٌتبعٌيًة الٌذليلة ألناسو نطلبي منوي أف يحٌررى ي

ىناؾى في أقالى الٌشرًؽ أك الغربن نطلبي منوي ىذا الٌتحٌررى فق . كسياللي إلى الٌنقطًة التي كصلنا 
 إليها.

 

وفى في أٌكًؿ الٌطريًع كنطلب شيئان أخري نطلبهلل أف ال يطلبى ىؤالًء المتخٌلفوف الذينى ال يزالوفى يقف
كعندى نقطًة الاٌلفرن حيثي لم يدرسوا اإلسبلـى بعدن كلم يدرسوا كتابى اهلًل بعدن نطلبي منهم أف ال 
يطلبوا مٌنا كقد سرنا بعدىم أشواطانن نريدي منهم أف ال يطلبوا مٌنا أف نرجعى القهقرل كأف ال نرجع إلى 
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تأٌملنا. ىذا ما نقولوي من منطلًع الوعي الذم نسجوي  حيثي ىم يقفوفن سيركا كما سرنا كتأٌملوا كما
 إسبلمينا العظيمي في عقولنا يا عبادى اهلل.

 

نحني اليـو تحتوشنا أعاصيري كعواصفي كثيرةن ىذه األعاصيري كالعواصف تدكري من حياتنا على 
وًر الماؿن كال تدكري محورو كاحدن كأنا أقسم غيرى مبالغو كال متأثٌمن إنٌها ال تدكري من حياتنا على مح

من حياتنا على محوًر أرضن كال تدكري من حياتنا على محوًر أمٍّ مظهرو من مظاىًر الغنى أك 
)الٌتراث( بالمعنى الٌسليًم لهذه الكلمةن كإنٌما تدكري ىذه العواصف على محورو كاحد. أال كىو ىذا 

تن  اهللي بًو علينا إذ قاؿ في محكًم كتابوهلل الٌديني العظيمي الذم أكرمنا اهللي عز  كجل  بون كالذم ام
))اليوـى أكملتي لكم دينكم كأتممتي عليكم نعمتي كرضيتي لكمي اإلسبلـى دينان((. كما أظنُّ أف  

ىنالكى تاجان توٍّجى بًو اإلنسافه من ًقبىًل ربٍّ اإلنساًف أجل  كأعظمى من ىذا الٌتاجن ىذا الٌتاج كنزه يبعثي 
ىن ىذا الٌتاج مالدره يكٌوفي لديًو القٌوةى التي ال تيغلىبن ىذا الٌتاجي يؤٌلفي في حياتًو في حياتًو الغن

نسيجى الٌتآلًف كالوحدًة اإلنسانٌيًة الاٌلحيحة. كلذلك فلم يكن غريبان كال يكوفى غريبان أف تحاكؿى 
كلم يكن غريبان عن  مالادري الكيًد لئلنساف اصطيادى ىذه الحقيقًة التي تٌوجنا اهللي عز  كجل  بهان

ىؤالًء الٌناس أف يالطنعوا فيما بيننا العمبلءى ألنفسهمن كأف يستنطقوىم بألسنتهمن كأف يقوموا ىم 
بدكًر الملٌقًن على المسرحن كيقوـي ىؤالًء الاٌلغار بدكًر الذم يتحٌرؾي فوؽى المسرًح جٍيأةن كذىابان. 

كاهلًل الذم ال إلوى إال ىو إنٌها ألقلُّ شأنان من أف كلكن أرأيتم إلى ىذه العواصًف كاألعاصيًر كلٍّهان 
 تزعزعى اليقينى اإليماني  اإلسبلمي  في فكًر طفلو بلغى رشده.

 

نان كعرفنا جوىرى ديننان كعرفنا العٌزةى التي كرٌثنا اهللي عز  كجل  إيٌاىان كعرفنا أف  األديافى  كقد بلغنا ريشدى
ينان كلم تورٌثنا شيئان مٌما اخترعتوي من جٌراًء ذلك. نحني نعلمي ىذان الٌسابقةى لم تخترع من لدينها د

كينبغي لكلٍّ مسلمو أف يعيى ىذه الحقيقةى التي أقوليهان فلذا كعاىا ثم  رأل أك سمعى كلماتو تنطقها 
ال أفواه ممجوجةه في ااذافن ثقيلةه في الوعًي كالعقوًؿ كالقلوب فلنٌوي لن يجدى من خبلًؿ ما يسمع إ

 مزيدان من اليقين بالحقيقًة التي مٌتعوي اهللي سبحانوي كتعالى بها.
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أرأيتم إلى الٌرجًل الذم يحملي صندكقان ال يعلمي ما في داخلو كلكٌنوي التفتى فرأل المترٌبالينى بًو 
 يحدقوفى بًو كبالندكقون كإف  ألسنتهم لتلهثي طمعان في ىذا الاٌلندكؽن أرأيتم إلى ىذا اإلنساف أال

ن ىذا ىو كاقعينا  يزدادي تمٌسكان بالندكقو؟ أال يزدادي يقينان بأف  ما فيًو شيءه ثمين؟ ىذه ىي حالينا اليـو
ن دينينا اإلسبلمٌي تنٌزؿى من عنًد اهلًل عز  كجٌل ىديٌةن كتتويجان لبني اإلنسافن كلم يكن تراثان نبعى  اليـو

 من أفكاًر بني اإلنساف.

 

كال تغٌرٌنكم ألفاظي العلًم ككلماتي العلمن التي يعوزىا جذكر العلمن كالتي حقيقةه معركفةه افهموىا 
يعوزىا مضموف العلمن كما أكثرى الجٌهاؿ الذينى تفوحي رائحةي العفن من جهالتهمن كلكٌنهم يغٌطوفى 

 جهالتهم ىذه بألفاظو ككلماتو كعناكينى علمٌيةو بٌراقةن لكن منذا الذم ينخدع؟

 

 ستغفري اهللى العظيم...أقوؿي قولي ىذا كأ

 

 

 

 ػٕلِب ٠ىْٛ اإلٍالَ عَلاً ال هٚػ ف١ٗ

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل
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إذا كافى من المعلـو أف  اإلنسافى مكو فه من جسدو كركحن كأف  الجسدى إنٌما يفيدي كيحٌقعي جدكاهي  
بواسطًة الٌركحن فلذا لم تكًن الٌركحي ساريةن في أكصاًؿ ىذا الجسًد كافى كجودهي أشبوى بالعدـ. إذا  

لذم ابتعثى اهللي بًو رسيلىوي كأنبياءهي إلى كانت ىذه الحقيقةي معركفةن لنا جميعان فلنٌنا نقوؿهلل إف  الٌدينى ا
 البشًر عاٌمةن أشبوي ما يكوف بهذا الكياًف اإلنسانٌي.

ىذا الٌدين يتكٌوفي ىو ااخر من جسدو كركحهلل أٌما الجسدهلل فهو يتأٌلفي من مجموعًة الٌشرائًع 
ٌما ركحي اإلسبلـهلل فهو اإلخبلصي كاألكامًر كالٌنواىي كااداًب الٌسلوكٌية التي أمرى اهللي عز  كجل  بها. كأ

 لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى.

ال فرؽى بينى الٌديًن كالكياًف اإلنسانيٍّ في ىذا الٌنطاًؽ ق ن كما أف  اإلنسافى مؤٌلفه من جسدو كركحن 
فكذلكمي الٌدين مؤٌلفه ىو ااخر من جسدو كركح. جسدي ىذا الٌدينهلل األعماؿي التي يؤٌديها اإلنسافي 

رائضى ككاجباتو كمندكباتن كالٌنواىي التي يبتعدي اإلنسافي عنها من مكركىاتو كمحٌرمات. من ف
كلكن  ركحى ىذا الجسد إنٌما تتمٌثلي في اإلخبلص لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى. فلذا فيًقدى اإلخبلص من 

بًو كال فائدةى منون بل  القلبن عادًت األعماؿي التي يؤٌديها اإلنسافي أشبوى بجسًد جاثمو ىناؾى ال حراؾى 
 ىو عبءه على أىلًو كذكيو.

أريدي أف نتبٌينى ىذا المعنى بدقٌةو يا عبادى اهللن حٌتى ال نيخدىعى بظواىًر األعماًؿ عن بواطًن الٌسرائًر 
 كاإلخبلًص الذم ىو منها كالٌركح.

كسلوكاتو إسبلمٌيةن كلكن لو  كثيركفى ىم الذينى يالٌلوفى كثيران ربٌما كيسعوفى ذاىبينى  يبينى في أنشطةو 
نظرتى إلى أعماًؽ أعماًؽ ما استقر  في نفوًس ىؤالًء الٌناسن لرأيتى الهول ىو القائدى كالٌسائعن 

كلرأيتى الٌنفسى األٌمارة ىي التي تتحٌكمي خيفيةن. ىذه الٌنفسي األٌمارةي التي يػيعىبػ ري عنها اليوـى على ألسنًة  
. فلذا كافى سلوؾي اإلنساًف كإسبلموي مظاىرى كأنشطةن شكلٌيةن كلكن  ىذه كثيرو من الٌناًس "بالمزاج"

المظاىرى كاألنشطة منفاللةه عن ركحهان أال كىو اإلخبلصي هلًل عز  كجٌل. فماذا عسى أف تجدمى 
 ىذه الحركات؟ كماذا عسى أف تجدمى األقواؿي بل األفعاؿ؟

ذا القليلي ينبضي بحرقًة اإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحانوي قليله من القوًؿ أك العمل يكفي كيفيد إف كافى ى
كتعالى. كالكثيري الكثيري من األعماًؿ ال يفيدي شيئان كيذىبي أدراجى الٌرياح إذا كانت نبضاتي اإلخبلص 

 خفٌيةن فيًو غيرى كاضحةن ينبغي أف نعلمى ىذه الحقيقةى جٌيدان.
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 لًيػىٍعبيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّينى(؟ ألم يقًل اهللي عز  كجل هلل )قيٍل ألم يقًل اهللي عز  كجٌلهلل )كىمىا أيًمريكا ًإال  
ا ًإلىهيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاء رىبًٍّو فػىٍليػى  ا أىنىا بىشىره مٍّثٍػليكيٍم ييوحىى ًإلىي  أىن مى ٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحان ًإن مى

ادىًة رىبًٍّو أىحىدان(؟ )فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحان(. تلكى ىيى اإلشارةي إلى الجسًد من اإلسبلـن كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبى 
)كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًٍّو أىحىدان(. كتلكى ىي اإلشارةي إلى ركحو أال كىوى اإلخبلصن بحيثي يطردي ىذا 

 اإلخبلصي أم  شركةو في تلكى الطٌاعًة كالعبادة.

كثرى الذين يىزًنػيٍوفى أعمالىهم أك أعماؿى غيرىمي اإلسبلمٌيًة بميزافن كيظٌنوفى أنٌوي ميزافي دينو كإسبلـ. ما أ
كلكن  أحدىم لو رجعى إلى قرارًة نفسو كإلى أعماًؽ قلبون لرأل أف  ىذا الميزاًف عبارةه عن مزاج. 

و الديني الحعُّ كىوى المنهجي الٌسديدن يالبغي ما يركؽي لنفسو بالبغًة الجماًؿ كاللياقًة كالموافقةن فه
 كيالبغ ما ال يٌتفعي مع مزاجو كنفسًو كىواه بالبغًة المخالفًة كالٌشذكذ.

كىكذا فلف  الحاكمى الخفي  على الٌسلوًؾ كالعملن سواءه كافى سلوكىوي ىو أك سلوؾى غيره إنٌما ىو 
يشعري بو؟ يشعري بًو أكلئكى الذينى يحرسوفى المزاجي أًم الهولن كىذا أمره خفٌين خفيٌّ جٌدان. من الذم 

ـى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )إف  الٌنفسى ألٌمارةه  أنفسهم ليلى نهارن يٌتهموفى مشاعرىم في كلٍّ  فن يقفوفى أما
بالٌسوء(. كلذلكى فلف  أحدىم يرمعي نفسو من خبلًؿ نظرًة اٌتهاـن ىؤالًء ىمي الذينى يستطيعوفى أف 

اًف أمزجتهمن ىمي الذينى يستطيعوفى أف يتحٌرركا من قيادًة أىوائهم كإال كقعوا في يتحٌرركا عن سلط
(. ىو يؤمني بللون كيديني  مغٌبًة قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )أفرأيتى من اٌتخذى إلهوي ىواهي كأضٌلوي اهللي على علمو

اسموي اهلل الواحدي األحد. لهذا اإللًو بوالءن كربٌما كافى اسمي ىذا اإللو على لسانًو أك في تالٌورًه 
كلكٌنوي يجعلي من الحقيقًة الخفٌيًة التي تهيمني على إيمانًو ىذاهلل الٌنفسى األٌمارةى بالٌسوءن المزاج كما 

 يقولوف.

مزاجي إنٌما يحدك بي كيأمرني أف أحالرى الٌدينى في حجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً يتكٌرري كل  عاـ. ىكذا 
الٌديني ىاىنا يكمنن كالقربي إلى اهلًل بهذا الٌطريًع يتحٌقع. تلكى ىي الاٌلورةي  يقوؿي لي المزاج. إذان 

الظٌاىرة كذلكى ىو الجسد. كلكن أينى الٌركح؟ الٌركحي مفقودةن كالموجودي في مكاف ىذه الٌركح إلوه 
  خر ىو الٌنفسي األٌمارةهلل المزاج.

ف يكٌررى ألفاظان تقليديٌةه صباحى مساءن شخهه  خر يحلو لوي من اإلسبلـً أف يمسك بيدًه مسبحة كأ
ـى الغادينى كالٌرائحينى في إطارو ىو ذكري اهللن في إطارو يقوؿي إنٌوي ذاكره اهللى عز   كأف يجعلى نفسوي أما

ـي في مزاجو كىذا ىو معنى الٌدين فيما يحلو لون كلكٌنكى تنظري إلى أنواع أخرل  كجٌل. ىكذا اإلسبل
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كإذا بهذه األنواًع غريبةه عن اإلسبلـً غربةن تاٌمة. إذا نزؿى إلى الٌسوؽ  من الٌسلوًؾ في حياتكن
كعافس الٌدرىمى كالٌدينار كتقٌلبى في أسواًؽ الٌتجارًة كالبيًع كالٌشراء فالٌديني بعيده كل  البعًد  نىذاؾ. 

ألف  المزاجى يقوؿي لوهلل كإذا حانت لوي صفقةه رابحةه فما أيسرى أف يضعى بينوي كبينى الٌديًن حجابان  نذاؾن 
الٌديني ذكره كحركاته كعبادةن أٌما الٌتجارة فالقراري فيها لرغبًة الٌنفسن القراري فيها للهولن ىكذا 

 يتالٌوري ىذا اإلنساف.

أناسه  خركفى فاضت أفئدتهم كراىيةنن أك حقدان أك ضغينةن أك اشمئزازان من إنسافو من الٌناًس أك جهةو 
من المزاجن بحكمو من الٌرغبًة الٌنفسٌيةن الٌديني الحعُّ تحتى سلطاًف ىذا  ما من الجهاًت بحكمو 

المزاج أف يخضعى لمشاعًر حقدهن كلمشاعًر ضغينتون كلمشاعًر أىوائًو ىذه. ىكذا يكوفي الٌديني 
 الحٌع.

ٌداءى في  كما أكثرى األمثلة كما أطوؿى أعدادىا.. كلكن إذا كافى اإلنسافي ال يستطيعي أف يشٌخهى ىذا ال
كياًف صاحبون أفبل يستطيعي اإلنسافي أف يشٌخهى سلطافى ىذا المزاًج في كيانو؟ بلىن بلى كاهلل.  

 كيفى ال كالٌربُّ عز  كجل  يقوؿهلل )بل اإلنسافي على نفسًو باليرة كلو ألقى معاذيره(.

على كياًف إنسافو مان أنا عندما أتظاىري بالغيرًة على ديًن اهلًل عز  كجٌل من خبلًؿ غضبةو أصبُّها 
أستطيعي أف أجزـى كأف أعلمهلل أىيى غضبةه نابعةه من مزاًج ىولن أـ ىيى غضبةه ىابطةه من أمًر اهلًل عز  
كجٌل؟ لئن كافى أصحابي من حولي ال يعرفوف كلكٌني أنا أعرؼن إنني أعرؼي بكلٍّ سهولة إال إذا  

أف أعودى حٌتى إلى نفسي فأحاسبى  كنتي أمضي حياتي في جنباًت األرًض سكرافن ال أستطيعي 
 خلجاتها كأتالٌورى حركاتهان كمنذا الذم يعيشي حياتوي كٌلها سكراف؟

أيها الٌناس إف  كثرةى الطٌاعاًت كلو كانت تشٌكلي جباالن عاليةن راسية ستذىبي يوـى القيامًة أدراجى الٌرياح 
كجٌل. كاإلخبلصي هلل يطردي من الٌنفًس   إف لم تكن راسخةن على جذكرو أصيلةو ىي اإلخبلصي هلًل عز  

كل  مزاجن كيبعدي عن الكياًف كل  ىولنن كيطٌهري الٌنفسى من كلٍّ حظو من حظوًظ الٌشيطاف. كإذا 
نفسه مستسلمةه مطمئٌنةن كىي  -بعدى أف تهيمنى عليها ركحي اإلخبلًص لوجًو اهلًل عز  كجل   -الٌنفس 

إذا حافى حىيني اإلنساف كدنا أجىليون يقوؿهلل )يا أيٌتها الٌنفسي المطمئٌنة التي يناجيها اهللي عز  كجل  
 ارجعي إلى رٌبًك راضيةن مرضٌية فادخلي في عبادم كادخلي جٌنتي(.
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ذلكى ىو الجهادي األعظمي الذم أمرىنا بًو اهللي إذا قاؿهلل )كجاًىدكا في اهلًل حع  جهاده(. ينطلعي من 
ًس كإبعادىا عن األمزجة كجعًلها تسيري على صعيدو طاىرو مطه رو ال تطهيًر القلًب كتطهيًر الٌنف

يحكموي إال كتابي اهللن كال يقٌيدهي إال سٌنةي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌلمن كإف عز  على ىذا 
عيرفوا اإلنساًف أف يعلمى ماذا يقوؿي كتابي اهلل كماذا تقوؿي سٌنةي رسوًؿ اهللن فما أيسرى أف يعودى إلى من 

بالمعرفًة كالعلًم الٌدقيع ثم  عيرفوا باإلخبلًص هلًل عز  كجٌلن أكلئكى الذينى ال يبيعوفى دينهم بدنياىم 
كال بدنيا غيرىمن أكلئكى الذين باعوا الٌدنيا كٌلها من أجًل الٌرحيًل إلى اهلًل عز  كجل  برضىن من اهلًل 

ء العلماءن كالعالم يرجعي إلى كتاًب اهلًل كسٌنًة رسوًؿ سبحانوي كتعالى عنهم. فالجاىلي يرجعي إلى ىؤال
اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌلمن كإذا سارى اإلنسافي على ىذا الخ ٍّ من الجهاًد لقيى اهللى كىو عنوي راضو 

كإف رحلى إليًو بعملو يسيرن كإف رحلى إليًو بطاعاتو قليلةو جٌدان اإلخبلصي غدان يضٌخمها. أٌما األمزجةي 
 ألىواء فلنٌها غدان تيطيريىا.كا

  

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم فاستغفركهي يغفر لكم...
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 ٚاطجو ِٚب طجون اال ثبهلل
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

بلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كس
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

كٌلما تأٌملتي في صراًط االستقامًة على ديًن اهلًل عز  كجٌل كرأيتيوي محفوفان بلهيًب الٌشهواًت كاألىواًء 
في الجهد الذم ينبغي أف يتحٌملوي المسلمي في ىذا العالر  كالمغرياًت من شٌتى الجوانًب كتأٌملتي 

السٌيما الٌشابُّ الذم عاىدى موالهي كخالقىوي على االستقامًة على ىذا الاٌلراط. كٌلما تأٌملتي في ىذا 
الاٌلراًط كالجهًد الذم ينبغي أف يتحٌملوي المسلمي في ىذا العالر للثباًت عليون تذٌكرتي قوؿى رسوًؿ 

اهللي عليًو كسٌلم في الحديًث الاٌلحي  الذم يقوؿي فيًو ألصحابوهلل )فلف  كراءكم أيٌامانن  اهلًل صٌلى
الاٌلبري فيهن  كالقبًض على الجمرن للٌرجًل منهم أجري خمسينى منكم(. قاؿى أحدىمهلل منهم أـ مٌنا يا 

هلل )بل منكم ألٌنكم تجدكفى على الحعٍّ أعوانان كال يجدكف(.   رسوؿى اهلل؟ قاؿى

 

شك  أف  المسلمى الذم يستقيمي على صراًط اهلًل في ىذا العالًرن ال سٌيما الٌشابُّ الذم تفوري  ال
الغرائزي بينى جوانحون كالذم يرل نيرافى الٌشهواًت تتأٌججي عن يمينًو كشمالون كيبقى ثابتان مستقيمان 

فيما قالوي المالطفى صلى اهللي على صراًط اهلًل عز  كجٌل. ال أشكُّ في أف  مثلى ىذا اإلنساف يدخلي 
 عليًو كسٌلمن كيرقى إلى الٌرتبًة التي تحٌدثى عنها. 
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كلكٌني أتساءىؿي أيضانهلل ما العزاء؟ ككيفى الٌسبيلي إلى أف يخف  ألمي الاٌلبًر عن ىؤالًء الٌناًس في ىذا 
ـي أحمدهلل العالر؟ ألم يقل المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في الحديًث الذم يركيًو ابني  ماجو كاإلما

ـى ىؤالًء المسلمين  )كإنٌوي ليسيره على من يٌسرهي اهللي عليو(؟ فكيفى الٌسبيلي إلى أف يتيٌسرى الاٌلبري أما
 الذينى عرفوا اهللى فبايعوهن كالذينى عرفوا اهللى فأحٌبوهن كعرفوهي فامتؤلت أفئدتهم مخافةن منو؟

 

قاؿى المالطفى عليًو الالبلةي كالٌسبلـهلل )كإنٌوي ليسيره على من الٌسبيلي أيٌها اإلخوة كاض ن كاألمري كما 
يٌسرهي اهللي عز  كجل  عليو(. كإف  في ىذه الكلمًة لعزاءن كأم  عزاءو لكلٍّ إنسافو يشعري بآالـً سيرًه على 

صاحبو صراًط اهلًل سبحانوي كتعالىن كلكن  الٌدكاءى ال يفيدي إال إف استعملوي اإلنسافن كال يغني عن 
شيئان إال إف ىرع المريض إليون أما أف ال يكوف من الناس رجوع إلى الدكاءن فبل شك عندئذ أف 

 الدكاء ال الدكاء يفيد كال الطبُّ يغني عن المريًض شيئان.

 

الٌسبيلهلل الٌتضٌرعي إلى اهللن االلتجاءي إلى اهلًل سبحانوي كتعالى. كىذا جزءه من الٌدكاًء الذم كصفوي لنا 
عز  كجل  في محكًم تبيانون أٌما أساسي الٌدكاًء فالثٌقةي باهلًل عز  كجٌلن الثٌقة ىي مالدري الٌشفاءن  اهللي 

كالثٌقة ىي مفتاحي حلٍّ المشكبلت. كالثٌقةي باهلًلهلل ثمرةي اإليماًف باهلًل سبحانوي كتعالى. فمن  منى باهلًل 
وعًد اهلًل عز  كجٌلن كاهللي سبحانوي كتعالى يقوؿهلل )مىٍن عز  كجل  حع  اإليمافهلل كافى جديران بًو أف يثعى ب

يىاةن طىيٍّبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػ هيٍم أىٍجرىىيم بًأى  انيوٍا عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى ٍحسىًن مىا كى
ًإف  يػىٍعمىليوفى(ن كىذا كعده قاطعه من اهلًل عز  كجٌل. كيقو  ؿهلل )كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا كى

 الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى(. 

 

كإنٌها لحقيقةه معركفة في حياتنا الٌدنيا فضبلن عن ااخرة. أرأيتم إلى المريض الذم ذىب إلى 
حميًة التي حملوي عليها. ىذا الطٌبيبن فحالوين ثم  شٌخهى مرضوي ثم  كتبى لوي الٌدكاء فأمرهي بال

المريض بمقداًر ما يكوفي كاثقان بالطٌبيًب كعلمًو كبراعتًون يخفُّ عليًو الٌتعبي من الحمية كالاٌلبري على 
تجٌرًع الٌدكاء. كبمقداًر ما تكوفي ثقتوي بالطٌبيًب ضعيفة تكوفي الحميةي عليًو شديدةن كيكوفي تجٌرعي 

نعريفها جميعان.إذا أيقنى المريضي أف  طبيبىو علمى مرضوي جٌيدان ككقعى على الٌدكاًء عليًو عسيران. حقيقةه 
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الٌدكاًء الٌشافي يقينانن كأدرؾى األطعمةى التي ينبغي أف يبتعدى عنها يقينان فلف  الحميةى تخفُّ على ىذا 
سبحانوي كتعالى؟  اإلنساف. فكيفى إذا كافى األمري معى اهلًل عز  كجٌل؟ كيفى إذا كافى طبيبيك ىوى اهللي 

 منتى بون ككثقتى بون كعلمتى أف  ىذا الكبلـى كبلميو كأف  الوعدى كعديهن فلف  الاٌلبرى يهوف. ألٌنكى 
تعلم أف  الاٌلبرى في حٌقك ليسى أكثرى من دفعو ألقساًط الٌثمنن كإذا تكاملى دفعي الٌثمن فلفى اهللى عز  

 برتى من أجلًو في الٌدنيا قبلى ااخرة.كجل  يهبيكى الػميثمىن كيعطيكى ما قد ص

 

كقد أكض ى اهللي عز  كجل  لنا ىذا المعنى بًعبر كبعظات كبحوادثى يطوؿي سرديىا لو أردنا أف نلفتى 
ـى أعيننا مثاؿى األمثلةن كعبرةى العبرهلل قاٌلةي سٌيدنا يوسيف عليًو  الٌنظرى إليها. كلكن حسبينا أف نضعى أما

ألمرو ما أفاضى البيافي اإللهيُّ في تفسيًر ىذه القاٌلة. منذا الذم حيمٍّلى من الاٌلبلةي كالٌسبلـن ك 
الٌشباًب في سبيًل اهلًل في ىذا العالًر أك قبلى ىذا العالًر كما حيمٍّلىوي يوسفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ؟ 

إذ كافى كاثقان سيًجنى كىو شابٌّ يافع كىو برمءن كصبرن كثبتى على صبرهن كاحتسبى األمرى عندى ربٌو 
أجملي الٌنساًء في  -باهلًل عز  كجٌل. انتقلى من ذلكى االبتبلًء إلى ابتبلءو أشٌدهلل راكدتوي امرأةي العزيز 

عن نفسون كغيلٍّقىتي األسبابي كىييٍّئىًت األسباب فالبرن كما أشد  الالبرى في مثًل ىذه  -ذلكى العالر 
بٌون بعدى خجلًو من ربٌو كبعدى خوفًو منوي عز  كجل . نقلوي اهللي عز  الحاؿن كإنٌما أعانوي على الاٌلبًر ثقتيوي بر 

كجل  إلى ابتبلءو  خرهلل سيجنى مٌرةن أخرل كىو برمء لم يفعل شيئان كلبثى في الٌسجًن ما شاءى اهللي أف 
ـى ىذه الٌنتيجةً  التي  يلبثن صبرى كاحتسبى عندى اهلًل عز  كجٌلن ثم  ماذا كانت الٌنتيجة؟ قفوا أما

يرسمها لنا بيافي اهلًل سبحانوي كتعالى عندما تعٌرؼى إخوةي يوسيفى عليًو كما كافى لهم أف يعرفوههلل )قىاليوٍا 
نىا ًإن وي مىن يػىت ًع كىًياٍلًبٍر فىلً  ا أىًخي قىٍد مىن  الٌلوي عىلىيػٍ ػذى ىنتى ييوسيفي قىاؿى أىنىٍا ييوسيفي كىىى ف  الٌلوى الى أىًإن كى ألى

عي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنينى(ن ىذه عالارةي القاٌلةن كىذا ىو رصيديىاهلل )إنٌوي من يٌتًع كيالبر فلف  اهللى ال ييًضي
يضيعي أجرى المحسنين(. كما كافى سٌيدينا يوسفي بدعان من الٌرجاؿن كإنٌما كافى نموذجان لسٌنًة اهلًل 

لكى التي راكتدهي عن نفسون بٌوأهي اهللي سبحانوي كتعالى في عبادهن أنقذهي اهللي من الٌسجنن زٌكجوي من ت
 عز  كجل  عرشى مالرن أعادى اهللي عز  كجل  عليًو شملى أىلًو كأبويو كذىبت عبرةن مع الٌزمن. 

 

كلكن  األمرى يحتاج إلى إيمافو باهلًل عز  كجل  أٌكالن. أقلُّ المراتًب كما يؤمني المريض بطبٍّ طبيبون 
يحتاجي إلى ثقةو باهلًل سبحانوي كتعالى. أقلُّ المراتب كما يؤمني المريض بعبقريًٌة طبيبون ثم  إف  األمرى 
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ا ال ًذينى  مىنيوٍا يحتاجي إلى ثباتو على ما أمرى بًو اهللي سبحانوي كتع ا أىيػُّهى الى. ألم يقل اهللي عز  كجٌلهلل )ى
 اٍصًبريكٍا كىصىاًبريكٍا كىرىاًبطيوٍا كىاتػ قيوٍا الٌلوى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى(. 

 

كقد يقوؿي قائلههلل كأٌنى لي بالاٌلبر؟ ككيفى لي بالاٌلبًر كأنا ال أطيقيو؟ يأتيكى الجوابي عن ىذا في 
ريؾى ًإال  بًالٌلًو(ن كربٌما تشعري بمظهرو من مظاىًر الٌتناقًض في ىذا اايًة األخرلهلل ) كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

الكبلـن كلكن  الكبلـً متناسع. اصبرن كلكن ليسى معنى صبرؾ أف تخلعى شيئان ال تملكون أم اعـز 
؟ كىل عجزى إنسافه على الاٌلبر كمن اهلًل سبحانوي كتعالى إعطاءى القٌوة. فهل عزمتى تجدى ثمرةى صبرؾ

؟   عن أف يعـز

 

أيٌها الٌناسهلل إف  أحبولة الٌشيطاًف في ىذا العالر كاحدةه ال ثانيى لهان إنٌما تتمٌثلي ىذه األحبولة في 
المغرياتن في الٌشهواتن في األىواء. ىذه األحبولة ىي التي يمسكي بها كلُّ محترفي الغزك 

حٌوؿى من محاكلة عقلٌية إلى محاكلةو غرائزيٌةن كأف  المسلمى الفكرٌم ضد  اإلسبلـن كالغزكى الفكرم  ت
اليوـى يبتغى أف ييالطادى من غريزتًو ال من عقلون فكيفى الٌسبيلي إلى ذلك؟ كنحني نعلمي أف  الغريزةى 
و إنٌما ريكٍّبت في كياًف اإلنسافن ككلٌّ مٌنا يشعري بها. الٌربُّ الذم أكدعى بينى جوانحكى ىذه الغريزةى ى
الذم يملكي أف يطًفئى لهيبها حينى يشاء. كالٌسبيلي إلى ذلكى أف تستنجدى برٌبكن كأف تلوذى بون كأف 
ن ال أملكي إال  تتضٌرعى إليون ثم  أف تعزـى بينى يديًو على الاٌلبر قائبلنهلل اللهم  إٌني ال أملكي إال أف أعـز

ا خلقتى نيرافى ىذه الغرائز في نفسي أف أقالدن كلكٌني أنتظري أف تخلعى الاٌلبرى بينى جوانحي كم
 ككياني. كاهللي عز  كجل  على كلٍّ شيءو قدير. 

 

كذلكى ىو البرىاف الذم أشارى إليًو البيافي اإللهيُّ في الحديًث عن سٌيدنا يوسفى إذ قاؿهلل كىلىقىٍد 
ا لىٍوال أىف ر أىل بػيٍرىىافى رىبًٍّو كىذىًلكى لًنىالٍ  ًرؼى عىٍنوي السُّوءى كىاٍلفىٍحشىاء ًإن وي ًمٍن ًعبىاًدنىا ىىم ٍت بًًو كىىىم  ًبهى

اٍلميٍخلىاًلينى(. برىافه كضعوي اهللي بينى أيدم الٌناًس جميعانن كلُّ من شاءى استطاعى أف يجعلى منوي حالنان 
 يقي بًو نفسو. 
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العالر. كأسأؿي اهللى أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى بالمسلمينى جميعان الثٌباتى على ديًن اهلًل في ىذا 
سبحانوي كتعالى أف يبعدى عٌنا كعنهم شباؾى أكلئكى الذينى يحاكلوفى أف يالطادكا إسبلـى المسلمينى 

بأسوًأ الوسائًل القذرًة في ىذا العالرهلل أال كىي نيرافي الٌشهواًت كاألىواءن كإف  اهللى غالبه على أمرًه 
 ىذا كأستغفري اهللى العظيم...كلكن  أكثرى الٌناًس ال يعلموف. أقوؿي قولي 
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 ٍل ثبة فزٕخ .. أٌٚٝ ِٓ ؽمٛله اٌزٟ ِزؼه هللا ثٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لى لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت ع

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

دينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو ال
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  اهللى سبحانوي كتعالى أتم  على العباًد نعمتوي العظمى عندما تٌوجى لهم ىذه الٌنعمى باإلسبلـن كقد 
عليكم نعمتي كرضيتي كض ى ذلكى جلٌيان في قولًو عز  كجٌلهلل ))اليوـى أكملتي لكم دينكم ك أتممتي 

لكمي اإلسبلـى دينان((. فقد رب ى اهللي سبحانوي كتعالى برباًط التبلـز بينى تماـً الٌنعمًة كتماـً الٌدينن كلوال 
اإلسبلـً لما استقٌرٍت لئلنساًف نعمةه على كجًو األرض. كحسبينا في ىذا قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل ))يا أيٌها 

كللٌرسوًؿ إذا دعاكم لما يحييكم((. كصفى اهللي سبحانوي كتعالى اإلسبلـى الذينى  منوا استجيبوا هلًل 
ـي ىو معيني الحياًة  بأخهٍّ صفاتًو كأبرًز ما فيًو من نعمو عظيمةو لئلنسافن أال كىو الحياة. فاإلسبل

كجل  بها  الٌسعيدًة الٌرغيدةن كبدكًف اإلسبلـ لن يسعدى اإلنسافي قىٍ . كالماللحةي التي أكرمنا اهللي عز  
 من خبلًؿ ىذا الٌدين ماللحتافهلل أكالىما دنيويٌةن كالثٌانيةي أخركيٌة.

الماللحةي الٌدنيويٌةي كىي األكلى منهما بالٌنسبًة للٌتنفيًذ الٌزمنٌي تتجٌمعي في ماللحةو أساسٌيةو كاحدةهلل 
ًة كالٌتضامن. كال أعلمي ىي توحيدي األسرًة اإلنسانٌيةن كلمٍّ شمًل الٌناسن كربطهم برباًط األلفًة كالمودٌ 

أف  ىنالكى ثمرةن أجل  كأعظم من ثماًر المالالً  الٌدنيويًٌة التي حٌققها اإلسبلـن ال أعلمي أف  ىنالكى 
ثمرةن أجل  كأعظم من ثمرًة توحيًد اإلسبلـً للمسلمينن كنقلهم من الٌشتاًت كالٌتفٌرًؽ كالٌتدابًر إلى 

كالٌتحابيب. كال أعلمي مٌنةن امتن  اهللي عز  كجل  بها على عبادهن كذٌكرىم الٌتضامًن كالٌتكافًل كالٌتوادٍّ 
بعظمها كخطورتها كأىٌمٌيًة شأنها كنعمًة توحيًد اهلًل سبحانوي كتعالى إيٌاىم عن طريًع اإلسبلـن كتأليفًو 

اهلًل عز  كجٌلهلل لقلوبهم عن طريًع الٌدخوؿ في ديًن اهلًل سبحانوي كتعالىن ككٌلكم يقرأي في ىذا قوؿى 
))كاعتالموا بحبًل اهلًل جميعان كال تفٌرقوا كاذكركا نعمةى اهلًل عليكم إذا كنتم أعداءن فأٌلفى بينى قلوبكم 
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فأصبحتم بنعمتًو إخوانان((. انظركا إلى ىذا األسلوًب من الٌتمٌننن يمتنُّ اهللي عز  كجل  بهذا الكبلـً 
ة. كلكن ما رأيتي نعمةن يذٌكري اهلل عباده بفضلو عليهم بها كما على عبادهن بنعمتو. كنعمي اهلًل كثير 

 يذكرىم بفضلو عليهم بهذا التأليف كىذا الجمع كىذا التوحيد بعد شتات كفساد.

إذان فأجل ثمرة من أجل المالال  االنسانية الدنيوية التي يحققها اإلسبلـ للناسن إنما ىو التوحيد 
كالعدكاف. ككل المالال  األخرل تتفرع عن ىذه الماللحةن فالقٌوة بعد الشتاتن كالود بعد التدابًر 

إنما ىي فرع لوحدة األمةن كالعزة إنما ىي ثمرة لوحدة األمةن كالعزة إنما ىي ثمرة لتآلف األمةن 
كغناىا إنما ىي ثمرة لوحدتها كتضامنها كتآلفها. كإذا تحولت كحدة األمة الى انكاث كضياع 

مة بعد ذلك غنى كال قوةن كال عزة ن كال ىيبة ن في قلوب األعداء. فهل كشتاتن فلن تجد لهذه األ
يمكن أيها الناس أف تحقع األسرة اإلنسانية لنفسها ىذه الوحدة إال من خبلؿ ىذا الدين؟ ىل 
يمكن لؤلسرة اإلنسانية أف تذيب عداكاتها كخبلفاتها كتتحوؿ فعبلن إلى أسرة إنسانية يشيع فيما 

دن إال إف دخلت في بوابة العبودية هلل عز كجل كاصطبغت في دين اهلل سبحانو بين أعضائها الو 
 كتعالى.

عرفنا أف ال سبيبلن ق  أيان كاف نوع ىذا السبيل إلى لمٍّ شعًث الناس إال من  أظن أنا إف تأملنا يسيرا ن
الحقيقة خبلؿ رجوعهم إلى اهللن كمن خبلؿ اصطباغهم بدين اهلل سبحانو كتعالى. إذا عرفنا ىذه 

تبين لنا السر كالسبب في أننا نجد أف الشريعة اإللهية كثيران ما تأمر الناس أف يتجاكزكا كثيران من 
األحكاـن ككثيران من المبادئن ككثيران من المالال ن حفظان لوحدة األمةن رعايةن لتآلفهان إبعادان لؤلمة 

 عن الفتنة كأسبابها.

كثيرةن ىي األحكاـ الشرعيةن الثابتة في دين اهلل عز كجلن كالتي أمرنا اهلل عز كجل أف نرعاىان 
كلكن اهلل عز كجل يأمرنان إذا كجدنا تعارضان كقع بينها كبين ماللحة الوحدة اإلنسانية لؤلمةن إذا 

اهلل عز كجل يأمرنا أف رأينا تعارضان بينها كبين األيلفة اللتي ينبغي أف تشيع بين أفراد الناسن فلف 
نضحي في كثيران من حقوقو في سبيل أف ال تتسرب فتنة الى األمة ككيانهان في سبيل أف ال تهدد 
كحدة األمةن أمُّ مخافةو أك أمُّ ضررو أك أمُّ مفسدةو من المفاسدن كىذه األحكاـ كثيرةن في شريعة 

إف اهلل عز كجل جعل كحدة األمة اهلل سبحانو كتعالىن كيضيع الوقت عن ضرب األمثلًة لذلكن 
أعظم حكمة لهذا الدين الذم أنزلون كلنا في األسرة اإلنسانية خير مثاؿ؟ لماذا يأمر اهلل عز كجل 
أعضاء األسرة ذكوران كإناثان صغاران ككباران  بالخضوع لرب األسرة؟ لماذا يأمرىم اهلل عز كجل بالبًر 
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ببًر اهلل عز كجل؟ لماذا؟ ألف اهلل عز كجل يريد أف تكوف  لرب األسرة ك أمُّ بًرن بره مقركفه دائمان 
ىذه األسرة أسرةن متآلفةن متضامنةن كأف يكوف أعضائها ذكوران كإناثان صغيران ككباران متآلفين.كيف يتم 
ىذا؟ سبيل ذلك أف يدين الكلُّ بالوالء لرب ىذه األسرةن كأف يدين الجميع بالبرٍّ كالخضوع لرب 

ذا اجتمعوا تحت مظلة البٍّر لرب األسرةن تآلفوا كذابت من بينهم أسباب الخالاـ ىذه األسرة. فل
 كأسباب الفتنة كالشٍّقاؽ.

األمر تمامان بالنسبة لؤلسرة اإلنسانية الكبرلن سبيل توحيد األسرة اإلنسانية الكبرلن ىو ذاتو 
ربانن ربُّ أسرةن تطلع  سبيل كحدة األسرة اإلنسانية الالغرلن ككما أف لؤلسرة اإلنسانية الالغيرة

ىذه الكلمة عليهم مجازان. فكذلكم لهذه األسرة اإلنسانية المنتشرًة فوؽ ىذه األرض ربانن ككما أف 
أسرة بيت كاحدن ال يمكن أف نالل  شأنهان إال أف تقف جميعان تحت جناح البٍّر لرب ىذه 

كال يجمع شأنهان كال يسعدىا إال  األسرةن فكذلكم األسرة اإلنسانية الكبيرة الواسعة ال يفل  أمرىا
أف تدين جميعان بالوالًء لرب ىذه األسرة الحقيقٌين كىو اهلل عز كجلن ىو رب ىذه األسرة 

اإلنسانية كرب األرض كالسماكات كرب كلٍّ شيء. كمن ىنا ال نعجب إف رأينا اهلل سبحانو كتعالى 
ما يقسم البياف اإللهيُّ بها. ألم نقرأ قوؿ  يلفت أنظارنا الى مدل أىمية الرحم اإلنسانيةن بل كثيران 

اهلل عز كجلهلل )يا أيُّها الناس اتقوا ربكم الذم خلقكم من نفسو كاحدة كخلع منها زكجها كبث 
منهما رجاالن كثيران كنساءن كاتقوا اهلل الذم تساءلوف بو كاألرحاـ(. أمي الرحم اإلنسانية المطلقة كما 

قرأ في قوؿ اهلل عز كجلهلل ))فهل عسيتم إف توليتم أف تفسدكا في ذكر  كثيراه من العلماء. ألم ن
األرض كتقطعوا أرحامكم((. الحظوا كيف قرف البياف اإللهٌي بين اإلسبلـ في األرض كبين تقطيع 

الرحم.كأنو يقوؿ لنا إف منبع الفساد كالفتنة في األرض إنما ىو تقطيعكم ألرحامكمن كمنبع 
ف كالتوادد إٌذ يشيع بين ىذه األسرًة اإلنسانية. لكن كيف السبيل الى المالال  كلها إنما ىو التآل

ذلك؟ كاهلًل ال سبيل إلى جمع ىذا الٌشمل كلٌم ىذا الٌشعب كضب  األفراد على قلب كاحد إال إذا 
 دانوا جميعان بالوالء هلل كاصطبغوا جميعان بالعبودية هلل سبحانو كتعالى.

تعالى بأف تكوف للمسلمين جماعةن كأف تكوف لهم على رأس من أجل ىذا يأمرنا اهلل سبحانو ك 
ن كمن أجل ىذا يأمر اهلل سبحانو كتعالى الناس بالوالء لمن بيده األمر حتى كلو  الجماعة قاضو
طلبوا منهم شيئان من حقوقهم التي أعطاىم اهلل عز كجل. يقوؿ المالطفى صل اهلل عليو كسلمهلل 

و كتعالى ما لكم". كقد قاؿ لو حذيفة بن اليمافهلل يا رسوؿ اهلل "أعطوىم ما سئلوا كسلوا اهلل سبحان
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أرأيت لو أنو ضربني. قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "اسمع كاطع كلو أخذ مالك كلو ضرب 
ظهرؾ". كثيره من الناسيتعجبوفن كيستغربوفن من أف يقوؿ ىذا الكبلـ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو 

ي تعجبو علنانن لكن ىؤالء اإلخوة لم يدركوا فيما يبدك بر اإلسبلـ كسلم. كثيران ما جاء من يظهر ل
كحكمتو األكلى التي أكرمنا اهلل باإلسبلـ من أجلها. مطم  نظر الش ارع تحقيع أسباب الوئاـ 
تحقيع أسباب التآلفن فلذا رأيت أنك إما اف تضحي  بحقك كمالكن كلكنك بهذا تسد باب 

ة األمة في سبيل الحفاظ على حقوقك فلف اهلل يقوؿهلل ضحي الفتنةن كإما أف تضحي  بوحد
بحقوقك في سبيل أف تسد ثغرةن تتسرب منها فتنة الى األمة. حتى إذا أمرؾ ىذا اإلنساف بمعالية 
أمرؾ بما نهاؾ اهلل عنو أك نهاؾ عما أمرؾ اهلل عز كجل بو جاء القانوف الربانيُّ المٌنزؿهلل ))ال طاعة 

 ع((.لمخلوؽ في معالية الخال

فلنعلم يا عباد اهلل مدل أىمية ىذه الماللحة التي تنزؿ من أجلها دين اهلل عز كجل. كحيثما رأيتم 
المسلمين يتوحدكف بواسطة إسبلمهم فاعلموا أنهم يسيركف على ىدل كعلى صراطو مستقيمو في 

ابركف تطبيقهم لهذا اإلسبلـ. كحيث ما رأيتموىم باسم اإلسبلـ يتفرقوفن كباسم اإلسبلـ يتد
كيتعادكف فاعلموا أنهم قد تنكبوا الطريع كاعلموا انهم قد تاىوا عن المحجة ألف اإلسبلـ الحقيقٌي 

 أكؿ ثمراتو توحيد األمةن كإزالة أسباب الفتنة كالخالاـ فيما بينها.

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 اإلفالص.. هٚػ اٌطبػبد

                

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 
لو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

اإلنسافى الٌساذجى الذم يقٌدري األمورى ببالره ينظري إلى البناًء الٌشامًخ فيحًسبوي قائمان على أدكارًه إف  
كطبقاتًو كحجارتًو المتراصفًة المتؤللئة. كلكن  العاقلى الذم يدرؾي خفايا األموًر يعلمي أف  ىذا البناءى ال 

ىو الذم يسٌمى األساس. كىي سٌنةه من سنًن يمسكوي إال سرٌّ خفيٌّ في باطًن األرضن ذلكى الٌسرُّ 
اهلًل الماضيًة في الكوفهلل بقاءي الٌشيًء ال يكوفي بمظهره كإنٌما يكوفي بسٌره أيٌان كافى ىذا الٌشيء من 
أشياًء الٌدنيا أك من أشياًء ااخرةن كحديثينا عن ااخرًة كخطى اإلنساًف في ىذه الٌدنيا إلى اهللن 

التي يتقٌربي بها كيؤٌديها بينى يدم موالهي كخالقًو عز  كجٌل. ما الذم يفيديني من  كالطٌاعاًت كالقيريباتً 
قػيريباتي؟ أىو مظاىري ىذه القيريبات؟ مظاىري ىذه الكلماًت التي أقوليها لكم؟ أـ ىنالكى سرٌّ خفيٌّ ىو 

ٌين ال إلى المظهًر الذم يدنيني إلى اهلل؟ كىو الذم يقٌربني إليو؟ إف  مرد  ذلكى إلى الٌسرٍّ الخف
 المرئٌين كالٌسرُّ الخفيُّ ىنا إنٌما ىو اإلخبلصي لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى..

باإلخبلًص تسرم ركحي الطٌاعاًت في مظاىرىان كبفقًد اإلخبلص أك بدخوًؿ العكًر كشوائًب األىواًء 
مقاصًدىان فليتى أنٌنا إذ  كالٌشهواًت كاألغراًض كاألمزجًة كالمالال  تتقاصري ىذه الطٌاعاتي عن أداءً 

نسعى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى بأعمالنا الظاىرةن كبقرباتنا المكشوفًة الواضحةن ليتى أنٌنا نتحٌسسي 
مكافى اإلخبلًص هلًل بينى جوانحنان كليتى أنٌنا إذ غفلنا عن ىذا األساس ذٌكرتنا بًو  ياته في كتاًب 

بذلكى في كبلـً اهلًل عز  كجٌلن لقد قرأتم جميعان أك سمعتم قوؿى  اهلًل عز  كجٌلن كما أكثرى ما يذٌكرنا
اهلًل عز  كجٌلهلل ))كما أيمركا إال ليعبدكا اهللى مخلالينى لوي الٌدين((. كقرأنا جميعان قوؿى اهلًل كتعالىهلل ))قل 
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يعمل عمبلن صالحان إنٌما أنا بشره مثلكم يوحى إلي  أنٌما إلهكم إلوه كاحده فمن كافى يرجوا لقاءى ربًٌو فل
 كال يشرؾ بعبادًة ربًٌو أحدان((.

مظهري البناًء ىو العملي الاٌلال ن كأساسوي الخفيُّ ىو اإلخبلصي الذم عبٌػرى عنوي البيافي اإللهيُّ بقولًو 
عز  كجٌلهلل ))كال يشرؾ بعبادًة ربًٌو أحدان((. ال ييدًخل إلى ىذا العمًل مزاجان من أمزجتون كال شهوةن 

تون كال غرضان من أغراضو. إف  ىذا العملى كإف كافى قليبلن في مظهرًه فما أسرعى ما يوصلي من شهوا
ن كلكن  األعماؿى مهما كىثيرت كمهما تضاعفت كمهما أنفعى  صاحبوي إلى ربًٌو كخالقًو كىو عنوي راضو

ن فلف  ىذه األعماؿى اإلنسافي كقتوي كجهده ذاىبان  يبانن كلكن  أعمالوي كانت خلٌيةن عن الٌشرًؾ الخف يٍّ
 كاهلًل ال تقٌربي صاحبها إلى اهلًل شركل نقير.

ـي الٌناصً  للقلوبن كباإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى تجتمعي  باإلخبلًص لوجًو اهلًل يدخلي كبل
نوي كتتآلفي الٌنفوسن كال تبقى مظاىري فرقةو أك تدابرو بينى الجماعاتن كباإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحا

كتعالى يتجٌلى اهللي سبحانوي كتعالى على عبادًه بالٌرحمًة كالغفرافن كباإلخبلًص هلًل عز  كجٌل يختفي 
الجدؿي كالٌشحناءن كباإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى تذكبي مشكبلتي المسلمينى االجتماعٌيةي 

 منها كاالقتالاديٌةي أيٌان كافى نوعيها كأيٌان كانىت أسماؤىا.

ئن كٌنا فقدنا في ىذا العالًر أعز  ما نملكن بل أعز  ما مٌلكنا اهللي إيٌاهي إذ شٌرفنا بهذا الٌدينن كل
فأصدقكيمي القوؿ أنٌنا إنٌما فقدنا ىذا الٌسرن فقدنا اإلخبلصى هلًل سبحانوي كتعالىن فقدناهي عندما 

نسمعي كنالغي إلى ىؤالًء الذينى نتكٌلمي لنعرٍّؼى الٌناسى باإلسبلـً كندعوى إليون كفقدناهي عندما 
يتكٌلموف. أمزجتينا ىي التي تدفعينا إف تكٌلمنا كإف سمعنا. فياهللن كيفى ياللي اإلنسافي إلى اهلًل كىو 
محجوبه عنوي بأمزجتو؟ نعمن ال يمكني أف يرحلى اإلنسافي إلى اهلًل عز  كجل  كىو مكٌبله بشهواتًو 

 في حكمو. نعم. كأىوائًو كما قاؿى ابني عطاًء اهللً 

كيفى يمكني لئلنساًف أف يدخلى ملكوتى اهلًل سبحانوي كتعالى كىو لم يتطٌهر من شهواتًو كأىوائًو 
كفيً  نفسًو إذ تتسٌربي إلى أعمالًو كأقوالو. كليسًت الماليبةي على كلٍّ حاؿو ىنان إنٌما الماليبةي 

و. الماليبةي أف أتكٌلم كشهواتي ىي التي األطٌم أف يكوفى أحدينا على ىذه الحاؿ ثم  ال يكتشفى حالى 
تدفعيني إلى الكبلـن ثم  إنٌني ال أحسُّ بأف  شهواتي ىي التي تنطقنين كأف  مزاجي ىو الذم يدفعني. 

الماليبةي األدىىهلل أنٌنا عندما نسمع كننالتن ننالتي بآذافو ملؤىا موازيني الٌشهواًت كاألىواًء 
ا شعرنا بأف  ىنالكى شيئان قد تسٌربى إلى مكمًن اإلخبلًص في كاألمزجًة كالٌرغباتن كلكن ليتى أنٌ 
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نفوسنان فلف  الٌداعيى إذا تشٌخه من اليسيًر أف يبحثى لوي صاحبوي عن دكاءن لكن ماذا تفعلي بداءو 
 لم يستطع صاحبوي أف يشعرى بًو كمن ثم  لم يسعى إلى تشخيالو؟

إلخبلًص لوجهون كقد كردى في األثًر أف  اإلخبلصى سرٌّ من أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يرزقنا نعمةى ا
أسراًر اهلًل عز  كجل  يودعوي اهللي في قلًب من أحب  من عبادهن فاللهم  ال حيلةى لنا. كاألمري على ىذه 
الٌشاكلةن إال أٌف نتضٌرعي إليكى أف تحٌبنا كأف تكؤلنا بلطفكى كبرحمتكى حٌتى يسرمى ىذا الٌسرُّ من 

 ًؿ ىذا الحبٍّ إلى قلوبنا.خبل

  

ـه معدكداته من ىذا الٌشهًر المبارؾن أعيذيكم باهلل أف تعٌبركا عن  كبعدي أيٌها اإلخوةن فقد بقيت أيٌا
احتفائكم ببقايا ىذه األيٌاـً من ىذا الٌشهر المبارؾ بكسلو كما أراهي في كلٍّ عاـن بعدى أف تمتلئى 

ركيدان ركيدانن ألنٌهم كانوا في أٌكًؿ الٌشهًر نشيطينن فلٌما  المساجدي بالمالٌلين يتناقهي المالٌلوفى 
أصب ى الٌزمني في  خرًه شعركا بالكسًل كشعركا بالمللن إذان لم يكن الٌشيءي الذم يدفعينا محٌبةن هلًل 
عز  كجٌل كإخبلصه لوجهون كلكٌنوي مزاجه كنشاطن كنشاطي اإلنساًف يخضعي لنواميًس الٌنفًس كلطبيعًة 

اتن أٌما لو كافى الٌنشاطي منٌزالن من عنًد اهلًل عز  كجٌلهلل سٌران من أسراًر اإلخبلصن فلف  اإلنسافى  الذٌ 
 كٌلما خطا إلى اهلًل كٌلما ازدادى نشاطان ككٌلما ازدادى شعوران بلٌذًة العبادة كٌلما ازدادى فيها إمعانان.

اإلقباؿي على اهلًل عز  كجٌلن كفي ىذه األيٌاـ في ىذه األيٌاـً ليلةي القدرن كفي ىذه األيٌاـً يتضاعفي 
ينادم داعي اهلًل سبحانوي كتعالى اإلنسافى أف يلٌوفى من ألواًف طاعاتًو كقرباتًو إلى اهللن كأف ال 

يحالرىا في نوعو كاحدو كالاٌلبلًة كالاٌلياـً مثبلنن بل يريدي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى منا في ىذا 
فت ى أيدينا ليندلعى الماؿي منو إلى جيوًب المحتاجينن إلى جيوًب الفقراءن يطٌلعي اهللي عز  الٌشهر أف ن

كجل  علينا كيراقبنان يبتلي اهللي سبحانوي كتعالى الغني  بالفقير كالفقيرى بالغنٌي. ترل ماذا يالنعي األغنياءي 
هللي سبحانوي كتعالى بالٌتعٌففن كىذا الٌشهري كقد ابتبلىمي اهللي بالماؿ؟ ماذا يالنعي الفقراءي كقد أمرىمي ا

 ينادم..

أيٌها الٌناسن كاهلًل لو أف  أحدكم خرجى من مالًو لضاعفى اهللي سبحانوي كتعالى لوي مالىوي كٌلون كال يمكني 
ن أك أف يسابقوي في عطاء. كيف كىو القائلهلل ))منذا الذم يقرضي  إلنسافو أف يجارمى اهللى في الكـر



  

 ~1345 ~ 
 

قرضان حسنان فيضاعفىوي لوي أضعافان كثيرة((؟ كلكن  األمرى كما قاؿى اهللي عز  كجل هلل ))كأيحًضرىت اهللى 
 األنفسي الشٌُّ ((.

أسأؿي اهللى عز  كجٌل أف يهبنا من حيرقًة اإلخبلص ما يقطعي صلتنا بهذا الٌش  كياللي أفئدتنا ثقةن باهلًل 
 ائنى اهلًل عز  كجل  مفتوحةن نعم.سبحانوي كتعالىن كيجعلينا نطمئنُّ أف  خز 

اجعلوا من ىذا الٌشهًر مثابةن لقربةو من ىذا الٌنوعن على الٌتاجًر أف يجعلى تجارتوي في ىذا الٌشهًر 
موسمان بينوي كبينى اهللن ال موسمان بينوي كبينى عباًد اهلًل سبحانوي كتعالىن على كلٍّ إنسافو كىو يريدي أف 

 يعتالرى ذىنوي ليحتاؿى على اهللهلل كيفى أدفعي زكاةى مالي البني أك لفبلفو أك يدفعى زكاةى مالو أف ال
؟ كىو يدفعي لوي شاءى أـ أبى..  لفبلفو

ادفعها كما أمرى اهللن أخرجها على الٌنهًج الذم شرعوي اهللن كاذكر كأنتى تفعلي ذلكى قوؿى اهلًل عز  
 كما تنفقوا من شيءو فلف  اهللى بًو عليم((.كجٌلهلل ))لن تنالوا البر  حٌتى تنفقوا مٌما تحٌبوف 

من ىذا الذم يتوٌخى أف يكرموي اهللي بمغفرةو كىو يلملمي من مالًو أسوأه ثم  يبعثوي إلى الفقراًء 
كالمحتاجين؟ كاهلًل إف  ىذا ليذٌكرني بحيًل بني إسرائيل يوـى منعهمي اهللي عز  كجل  عن الاٌليًد يوـى 

 ى اهلًل بما علمتم من الحيلن فكافى مكري اهلًل سبحانوي كتعالى أشد  من مكرىم.الٌسبتن فاحتالوا عل

اللهم  ال تبتلنان اللهم  إنٌا نعوذي بكى من مكرؾن اللهم  اقطع دابرى الٌش ٍّ في نفوًسنان اللهم  اجعلنا 
 مٌمن يضٌحي بدنياهي في سبيًل مرضاتكن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 بٟ ِٓ اإلٍالَ ىا٠ٚخ ٠ظجغ ٔفَٗ ثٙػغجبً ٌّٓ ٠ٕزم

  

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 بة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذن

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  من أبرًز صفاًت ىذا الٌديًن الذم شٌرؼى اهللي بًو عبادهي أنٌوي ديني الوسطٌيًة كديني العدؿن ككلُّنا قرأ 
قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل ))ككذلكى جعلناكم أٌمةن كسطان لتكونوا شهداءى على الٌناًس كيكوفى الٌرسوؿي عليكم 

 يدان((. ككلُّنا قرأ ااياًت التي تالفي اإلسبلـى بأبرًز صفةو من صفاتون أال كىيى صفةي العدؿ.شه

 

فبل تيالىبُّ األكامري مهما اختلفت كالٌنواىي مهما اختلفت إال في معيًن الٌدعوًة إلى العدؿن كما ىو 
لوسطٌية الذم يشٌكلي بعدان العدؿ؟ العدؿي ىو االبتعادي عن طرفي اإلفراًط كالٌتفري  من خبلًؿ محوًر ا

كاحدان بالٌنسبًة لسائًر األطراًؼ المحيطًة بهذا المحور. ىذا ىو دينينا الذم شٌرفنا اهللي سبحانوي 
 كتعالى بو.

 

كفائدةي ىذا الٌديًن في حياتنا الٌدنياهلل أف يركنى اإلنسافي منوي إلى ىذًه المائدًة التي دعانا إليها اهللي 
ركنى إليها كجدى نفسوي كقد أعطى لكلٍّ ذم حعٍّ حٌقو. إذا ركنى اإلنسافي إلى  سبحانوي كتعالىن فلذا

مائدًة اإلسبلـ كخضعى لديًن اهلًل عز  كجل  كتعاليمو. أعطى لعقلًو حٌقوي كغذاءهن أعطى لوجدانًو 
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وذي بًو كعواطفًو حٌقهما كغذاءىىمان أعطى لغرائزًه اإلنسانٌيًة البشريٌة حٌقها كغذاءىان أعطى لمن يل
حٌقوي كغذاءهن أعطى للمجتمًع الذم ىو جزءه منوي حٌقوي كغذاءهن ككزفى ذلكى كٌلوي في ميزاًف اإلوسبلـ 
حٌتى ال يأتي حعٌّ أرج ى من حٌعن كحٌتى ال يأتيى حعٌّ لجهةو أنقهى من حعٍّ لجهةو أخرل. ىذا ىو 

 اإلسبلـن فهل طٌبقنا اإلسبلـى على ىذا الٌنحو؟

 

هلل أنٌهم -كال أتحٌدثي عمٌن يعرضي عن اإلسبلـ  -مين الذينى يٌتجهوفى إلى اإلسبلـً إف   فةى المسل
ينتقوفى منوي ما يطيبي لهمن كما يٌتفعي مع شهواتهم كرغائبهم أك غرائزىمن كىكذا فلنٌهم يتخٌلالوفى 

 من إفراطو  ليقعوا في إفراطو  خر.

 

عباداتون فهي تركن منوي إلى ىذه العباداتن كىي فئةه من الٌناس يطيبي لها أف تختارى من اإلسبلـً 
 بسبًب ذلكى تنطلعي إلى لوفو من الٌتطٌرًؼ نهى عنوي اهللي سبحانوي كتعالى.

 

كفئةه أخرل تختاري من ىذا اإلسبلـً أفكارهي كمعارفوي كعلومو مبتعدةن عٌما أمرى اهللي سبحانوي كتعالى بًو 
 ألخرل إلى لوًف  خرى من الٌتطٌرؼ.من أذكارو كعباداتن تنطلعي ىذه الفئةي ا

 

فئةه أخرل تلتق ي من اإلسبلـً ما يٌتفعي كرغائبىهان كما يٌتفعي كظركفىهان كما يحٌقعي لها المغانمى كيبعديىا 
ن فهي عاكفةه من اإلسبلـً على ىذا الجانب الذم يحٌقعي لها حظٌان كفيران كيبعديىا عن  عن المغاـر

. ىذا ال يرضي اهلًل عز  كجل  أبدان.الٌتحٌمل كيبعديىا عن كلٍّ م  ا ال ترتضيًو من المغاـر

 

الذم يرضي اهللهلل أف نأخذى اإلسبلـى مزيجان متكامبلن على الٌنحًو الذم أمرى اهللي عز  كجل  بون ال نعطي 
 قسمان حٌقان أكثرى من القسًم ااخرن المسلمي يجبي أف يعلم أف  اإللوى الذم أمرى في محكًم كتابوً 

الٌناسى بالحجٍّ كقاؿهلل )كهلًل على الٌناًس ًحجُّ البيًت من استطاعى إليًو سبيبلن( ىو ذاؾ اإللو الذم قاؿى 
أيضان في محكًم كتابوهلل )كال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أف تكوفى تجارةن عن تراضو منكم(.  
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كتابوهلل )كيله للمطٌففين * الذينى   كىو ذاتو اإللوي الذم أمرؾى بالحٌجن ىو الذم قاؿ أيضان في محكمً 
إذا اكتالوا على الٌناًس يستوفوف * كإذا كالوىم أك كزنوىم ييخسركف * أال يظنُّ أكلئكى أنٌهم مبعوثوف 
 عظيم(. ىذا اإللو ذاتوي ىو الذم قاؿهلل )يا أيٌها الذينى  منوا اتٌقو اهللى كذركا ما بقيى من الٌربا 

* ليوـو
م تفعلوا فأذنوا بحربو من اهلًل كرسولو * فلف تبتم فلكم رؤكسي أموالكم ال إف كنتم مؤمنين * فلف ل

تىظًلموفى كال تيظلىموف(. ىذا اإللوي الذم أمرى بالحجٍّ كأمرى بالاٌلبلًة كأمرى بالاٌلياـن ىو الذم قاؿى أيضان 
ليهن  من جبلبيبهٌن في محكًم كتابوهلل )يا أيٌها الٌنبيُّ قل ألزكاجكى كبناتكى كنساًء المؤمنينى يدنينى ع

ذلكى أدنى أف ييعرفنى فبل يؤذىينى(. ىذا اإللو الذم أمرى بهذا كٌلو ىو الذم قاؿى في محكًم كتابوهلل 
)كأنًكحوا األيامى منكم كالاٌلالحينى من عبادكم كإمائكم إف يكونوا فقراءى ييغًنهمي اهلل من فضلو(. 

)يا أيها الذينى  منوا اجتنبوا كثيران من الٌظنٍّ إفى  ىذا اإللو الذم أمرى بهذا كذاؾ ىو الذم عادى فقاؿهلل
بعضى الٌظنٍّ إثم كال تجٌسسوا كال يغتب بعضيكم بعضان أيحبُّ أحكم أف يأكلى لحم أخيًو ميتان 

 فكرىتموه(.

 

ـي جذعه يتمٌثلي في االعتقاًد بأف  اإلنسافى عبده كأف  خالعى ىذا  ـي إذان أيٌها اإلخوة؟ اإلسبل ما اإلسبل
لكوفى رٌبن كأف ال رب  سواه. ثم  فوؽى ىذا الجذًع أغالاف شٌتى كلُّها متكاملةن إف أخذتى بغالنو ا

منها دكفى غالن أكصلكى ذلكى إلى تالٌرؼو ينأل عنوي الٌديني كيبغضوي ربُّ العالمين. كإنما عليكى أف 
األغالافي التي تغٌذم  تسيرى أٌنى ىداؾى ىذا الجذعن كالجذعي يهديكى إلى ىذه األغالاًف كلٍّهان ىذه

حقوقكى مع أىلكن حقوقكى مع أكالدؾن حقوقىكى مع جيرانكن حقوقىكى مع الٌناًس في الٌسوؽن حع  
 .-بالٌدرىًم كالٌدينار-الٌتعامًل مع ااخرينى بالماؿ 

 

لىن ىذه الحقوؽي التي تمتٌد إلى رقابًة اهلًل سبحانوي كتعالىن إلى الخوًؼ من عذاًب اهلًل سبحانوي كتعا
 إلى مزج الٌدنيا بااخرةن كاستخبلًص ترياؽ من ىذا المزج يوصليكى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى.
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ـي ال يأمرؾى أف تنفضى يديكى من الٌدنيا كتلحعى بااخرة ألٌنكى لن تنالىها إال على جسر من  فاإلسبل
اهلًل صلةى ااخرًة كصلةى الوصوًؿ  الٌدنيا. كال يأمرؾى اهللي بأف تتقوقعى في الٌدنيا كتقطعى ما بينىك كبينى 

ـي حقوؽ متكاملة.  إليون ألف  ىذه الٌدنيا تخنقكن كألف  ىذه الٌدنيا تشقيكى كلن تسعدؾ. اإلسبل

 

عجبي ال ينتهي من أناسو يالبغوف أنفسهم باإلسبلـً من زاكيةو كاحدةو من زكاياهي التي تبلغي 
باإلسبلـً كلًٍّو من خبللها؟ زاكيةي الحجٍّ مثبلن إلى بيًت  العشرات. ما ىي ىذه الٌزاكية التي يرب ي نفسوي 

اهلًل الحراـهلل كٌلما جاءى ىذا الموسم يظن  الٌرجل أف  العواطف تشرئب كتتوٌقدي بينى جوانحون كأف  حٌبوي 
بيتًو لبيًت اهلًل كلذكرل رسوًؿ اهلل يقيموي كال يقعديهن كال بد  أف يرحلى مع الٌراحليًن إلى ىناؾ. كفي 

شبابه بلغوا مبلغ الزكاج كىم في حاجةو إلى أف يتزكجوا يعرضي عنهمن نزكاتهم تبلغي أذنيون بشكلو 
مباشرو أك غيًر مباشرن كلكن  حٌبوي هلًل فيما يزعم كشوقوي لبيًت اهلًل فيما يزعم يحجبي سمعوي عن 

ا الحٌج يقٌربي ىذا اإلنسافى إلى اإلصغاًء إلى زفرات أكالده. أمُّ دينو ىذا؟ من ذا الذم قاؿهلل إف  ىذ
 اهلًل شركل نقير؟

 

عجبي من أناسو أرادكا أف يالطبغوا من الٌديًن بزاكيةو أخرل من زكاياهن أال كىي زاكيةي األخبلؽ. 
يقوؿي كيكٌرر كبلـى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "إنٌما بيًعثتي ألتٌممى مكارـى األخبلؽ". ثم  

أمرىنا اهللي بالالبلة إال لنتخٌلعى باألخبلؽو الفاضلة؟ كىل أمرنا اهللي بالاٌلوـً كالحٌج يتفلسف قائبلنهلل ىل 
إال لكي نهٌذبى نفوسنا كنتسامى إلى صعيًد األخبلًؽ الفاضلة؟ إذان فسٌياًف أف نالٌليى أك ال نالٌلين 

 أف نالوـى أك ال نالـو إذا تخٌلقنا باألخبلًؽ الفاضلة. أمُّ فلسفة ىذه؟

 

من زكايا إلسبلـ البد  تتمٌتعى بها كتالطبر. كاإلسبلـً زكايا عٌدةن بل أقوؿي كما قلتهلل  ىذه زاكية
ـي مائدةه عامرة ريصفت فوقها أطباؽه شٌتىن ككلُّ طبعو فيًو غذاءه لجانبو مستقلٍّ من كيانكن  اإلسبل

 كال يالب ي كيانيكى كمجموع إال أف تتناكؿى من ىذه األطباًؽ كلٍّها.
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إف  أخبلؽى اإلنساًف تستقيم دكف مثوؿ في محرابي العبوديًٌة هلًل صبلةن صيامان حٌجان من الذم قاؿهلل 
ذكران تبتبلن. صحي  أف  ىذه العباداًت كسائلن كلكن  الذم ال يٌتخذي الوسيلة لن ياللى إلى الغايًة 

 أبدان.

 

ـي أيٌها الٌناس دينه متكامل ال يمكني لئلنساًف إف بدأ منوي بجمًع ا لعقيدة إال أف يغنى بأفكارًه  اإلسبل
كلٍّهان كلكن  الذم يقفزي منوي فوؽى جذًع العقيدة ال يالطبغي بمعنى عبوديٌتًو هللن ال يدرؾي معنى 

كحدانٌيًة اهلًل عز  كجل  ربٌان كخالقانن ثم  يطي ي بينى ىذه األغالاف فلف  ىذا اإلنسافى فعبلن ينتقي من 
يطيبي لو. ىذا يطيبي لوي أف يكٌررى الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـن كذلكى أغالاًف الفركًع اإلسبلمٌيًة ما 

يطيبي لوي أف يغشى مجالسى الذٌكر يذكري اهللى مترٌنحان يهز  رأسوي  نان ذاتى اليميًن ك نان ذاتى الٌشماؿن 
اًر اإلسبلمٌيًة كىذا يطيبي لوي أف يكثرى الاٌلبلةن كذاؾى يطيبي لوي أف يتحٌدثى عن علوـً اإلسبلـ كاألفك

ـي من تراثو عظيمن كلٌّ يأخذي منوي بزاكية كالكلُّ بعيده عن  كالٌشرائًع اإلسبلمٌيًة كما خٌلفوي اإلسبل
حقيقتو. كالكلُّ فقيره إلى جوىرهن ألف  اإلسبلـى ىو ىذا الجذعن فمن استمسكى بًو غني بأغالانًو  

كقد شيٌقت رأسوي كشقيى في حياتًو الٌدنيا  كلٍّهان كمن قفز إلى غالنو من أغالانًو اندؽ  بًو ككقعى 
 كااخرة.

 

أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يباٌلرنا بحقيقة اإلسبلـ كأف يذٌكقنا معنى الوسطٌية التي كصفى اهللي 
سبحانوي كتعالى بها إسبلمو كمن ثم  كصفنا نحني المسلمينى بهذه الوسطٌية. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري 

 اهللى العظيم.
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ّْ ػٓ إٌّىو أٚ ١ٌٍَطٓ هللا ػ١ٍىُ شواهوُ َٛٙ ْٕ  ٌزَ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 ة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنب

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

لقد كصفى اهللي سبحانوي كتعالى اإلنسافى في محكًم تبيانًو بالٌضعفن فقاؿى عز  من قائلهلل ))كخيًلعى 
اإلنسافي ضعيفان((.كضعفي اإلنساًف يجٌرهي إلى االنحراؼن كيجٌرهي إلى ارتكاًب األخطاءن كيجٌرهي إلى 

نوي كبينى اهلًل سبحانوي كتعالىن كليسى في شيءو من ذلكى من عجب ال سٌيما إف نسياًف العهًد الذم بي
ـى خطٌاء كخيري الخطٌائينى التٌػٌوابوف".  تذٌكرنا قوؿى المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسٌلمهلل "كلُّ بني  د

اهلًل سبحانوي كلكن  المشكلةى التي قد ال نرل حبٌلن لهان كاالنحراؼى الذم ال يقبلن كقد ال ييغفىرن عندى 
كتعالىهلل أف ال تيغٌطى المعاصي التي يرتكبها الٌناس بتذكرةو من خيرن كبأمرو بالمعركؼن كبنهيو عن 

 المنكر.

كٌلما لوًحقىًت المعاصي التي يرتكبها األفراد أك التي يزٌج فيها الجماعات بتذكرةو تأتي من ىنا أك 
عن المنكرن فلف  المأموؿى من كرـً اهلًل سبحانوي كتعالى ىنان كبالقياـً بواجًب األمًر بالمعركًؼ كالٌنهًي 

كفضلوهلل أف يالف ى عن المجتمًع الذم تشيعي فيًو ىذه المعاصي على أقلٍّ تقديرو في الٌداًر الٌدنيا. 
ثػيرىًت االنحرافاتن كلم تستتبع ىذه االنحرافات بالٌتذكرًة كبواجًب  كلكن إذا شاعت المعاصي ككى

لٌنهًي عن المنكرن فتلكى ىي الماليبةي الفادحةن كذلكى ىو المؤٌشري الخطير الذم األمًر بالمعركًؼ كا
 ينذري بغضًب اهلًل سبحانوي كتعالى.

أف يكوفى الٌناسي معالومينهلل ىذا شيءه ال يقول عليًو اإلنسافي ما عدا الرُّسيًل كاألنبياء. كلكن  الٌناسى 
وفى أف يعالجوا انحرافاتهم بواجًب األمًر يستطيعوف أف يعالجوا معاصيىهم بالٌتذكرةن يستطيع
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بالمعركًؼ كالٌنهًي عن المنكر. بهذه الٌشعاراتن أك بهذه الوظيفة التي أمرىمي اهللي سبحانوي كتعالى 
 بالقياـً بها.

كقد يقوؿي قائلهلل ما فائدةي األمر بالمعركًؼ كالٌنهًي عن المنكر بينى أناسو ضربًت المعاصي فيما 
خةن لها؟ ما فائدةي الٌتذكرًة بالحعٍّ بينى أناسو ارتفعت رؤكسهم إلى أعلى حدكًد بينهم جذكران راس

الكبرياءن فهم ال يأبهوفى بالٌتذكرةن كال ينالاعوفى لموعظة. ىذا الٌسؤاؿي كثيران ما يتكٌرري كيترٌددن 
لى في ىذا كلكن  ىذا الٌسؤاؿى نتيجةي جهلو بالحكمًة التي من أجًلها كظٌفنها اهللي سبحانوي كتعا

الواجب. صاحبي ىذا الٌسؤاًؿ يخي لي إليو أف  الذم يذكٍّري ىو الذم يجتث المعاصيى من القلوًب أك 
البيوًت أك المجتمعاتن صاحبي ىذا الٌسؤاؿ يخي لي إليًو أف  الذم يأمري بالمعركؼ كينهى عن 

اٌتجاىاتهم كإزالًة أسباًب انحرافهم. المنكر إنٌما يقول بأمرًه كنهيو على تغييًر أعماًؿ الٌناس كتغييًر 
كىذا كىمه خطيرن كباطله من الٌتالٌوًر كاالعتقادن كقديمان خاطبى اهللي عز  كجل  رسولوي قائبلنهلل )إٌنكى ال 
تهدم من أحببت كلكن  اهللى يهدم من يشاء(. قلوبي العباًد بيًد اهلًل عز  كجٌلن كمفاتي ي الهداية بيًد 

الى. إذان ما فائدةي الٌتذكرة؟ ما فائدةي الموعظة؟ أك كفائدةي األمًر بالمعركًؼ كالٌنهًي اهلًل سبحانوي كتع
 عن المنكر؟

ـي بما أمرى اهللي سبحانوي كتعالى. كظيفةه كظٌفنا اهللي  إف  فائدةى ذلكى كلًٍّو تتمث لي في شيءو كاحدهلل ىو القيا
هان تبدأي ىذه المهٌمةهلل بأف تالدعى بكلمًة الحعٍّ عز  كجل  بهان مهٌمةه حٌملنا اهللي عز  كجل  شرف

بالحكمًة كاللطفن كتنتهيهلل بأف تدخلى ىذه الكلمةى في  ذاًف الٌناًس من حولك. ثم  إف  ىذه المهٌمةى 
تتكٌرر كٌلما تكٌررت موجباتيهان ككٌلما الحت معاصو تستدعي الٌتذكرة بأنٌها معاصو يبغضيها اهللي 

لكى من حعن كليسى من شأًنكى أبدان أف تتساءىؿى عن نتيجًة كبلًمكن أك عن  سبحانوي كتعالى. كليسى 
 جدكل تذكرًتكن ذلكى ألف  مهٌمتكى مقطوعةه عن تلكى الٌنهاية.

أمره كظٌفكى اهللي بون مهٌمةه حٌملكى اهللي سبحانوي كتعالى إيٌاىان كالٌناصري ىو اهللن كالهادم ىو اهللي 
 أىؿي عٌما يفعلن كىم ييسألوف.سبحانوي كتعالى. كىو ال ييس

إذا عرفنا ىذا الجواب زاؿى اإلشكاؿ. إذا عرفنا ىذا األمر عرفنا أف  الحالنى الذم يمكني 
للمسلمين أف يحفظوا أنفسهم في داخلًو ضد  المالائبن كضد  الٌرزايان كضد  ما توٌعدى اهللي عز  كجل  

يعى بعضىهم بأسى بعضن الحالني الوحيدي ضد  ىذاهلل أف بًو عبادهي من أف يلبس بعضى عبادًه شيىعان كيذ
يشيعى بينى الٌناًس كاجبي األمر بالمعركؼن كاجبي الٌنهًي عن المنكرن كاقرأكا كتاًب اهلًل سبحانوي 
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ـى عن ىذا الواجب؟  كتعالى. كم تجدكفى ىذا األمرى مكٌرران؟ ككم تجدكفى الوعيد مكٌرران في حعٍّ من نا
ًة بل الوظيفًة القدسٌيًة التي أناطها اهللي سبحانوي كتعالى بأعناقنا؟ جعلى خيرية كغفلى عن ىذه المهمٌ 

ـى األماًف ضد  كلٍّ  ىذه األٌمة منوطةن بشيءو كاحدهلل بقياًمها بهذه الوظيفة. كمعنى ذلك أف  صٌما
كا قولوهلل المالائًب لهذه األٌمة يتمٌثلي في كاجًب األمًر بالمعركًؼ كالٌنهًي عن المنكر. ألم تقرؤ 

))كنتم خيرى أٌمةو أرًسلت للٌناس تأمركفى بالمعركًؼ كتنهوفى عن المنكر كتؤمنوفى باهلل((؟ مالدري ىذه 
 الخيريٌةهلل قياميكم بذلكى الواجبات.

ألم تقرؤكا قوؿى اهلًل سبحانوي كتعالىهلل ))كإذا قالت أٌمةه منهم لم تعظوفى قومان اهللي مهلكهم أك معٌذبهم 
. قالواهلل   -كما قلتي لكم-ىو الٌسؤاؿي ذاتيو الذم يتطارحوي  عذابان شديدان((؟ كثيره من الٌناًس اليـو

 )معذرة إلى رٌبكم كلعٌلهم يٌتقوف(.

ـى اهلًل أنٌنا قمنا بما يجبن نطقنا بالحٌعن ذٌكرنا إخواننا بالمعركؼن أمرناىم بون   لكي نعذر أما
 كنهيناىم عن المنكر.

يهاهلل ))فلػٌما نسيوا ما ذيكٍّركا بًو أنجينا الذينى ينهوفى عن الٌسوًء كأخذنا كلكن انظركا إلى اايًة التي تل
الذينى ظلموا بعذابو بىئيسو بما كانوا يفسقوف((. ))أنجينا الذينى ينهوفى عن الٌسوء((ن أقلُّ المراتب 

ٌنهيي عن أف  األٌمةى التي تشيعي فيها المنكراتن كيشيعي فيها إلى جانب ذلك األمري بالمعركًؼ كال
المنكًر كالٌتذكرةي بالحٌعن فلف  اهللى سبحانوي كتعالى يجعلي ىؤالًء القائمينى بأمًر اهلًل في مأمنو من 

عذابون بعيدينى عن سخطون ىذا إذا كافى القائموفى بهذه المهٌمًة كثيرين. أٌما إذا كانوا قٌلةن فلنٌما 
بيافي اإللهيُّ في مكافو  خرى إذا يقوؿهلل ))كاتٌقوا فتنةن ال ينطبعي عليهمي القانوفي ااخر الذم يعبػٍّري عنوي ال

 تاليبن  الذينى ظلموا منكم خاٌصة((.

متى يكوفي ذلك؟ عندما يكوفي التٌػٌياري الكثيري الكبيري تٌيارى االنحراؼن تٌيارى الفسوًؽ كالعاليافن 
كر أصواتان ضعيفةن في كيفٌيتها كعندما تكوفي األصواتي المذٌكرة كاامرةي بالمعركًؼ كالٌناىيةي عن المن

 قليلةن في كٌمٌيتها. ذاؾى ىو القانوفي ااخري المطٌبع.

ىذا المعنى ينبغي أف يكوفى ملجأنا في ىذه العالوًر يا عبادى اهللن نحني ضعاؼن ال نستطيعي أف 
المة نكوفى على مستول االستقامًة الٌدائمًة على أمًر اهللن ال نستطيعي أف نكوفى على مستول الع

ضد  ما نهى اهللي سبحانوي كتعالى عنون لكٌننا نستطيع كبكلٍّ سهولة أف نبلحعى المعاصي بالٌتذكرة 
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الحلوةن أف نبلحعى المعاصيى أيٌان كانىت كمن أمٍّ جهةو صدرت بأمرو بمعركؼو كنهيو عن منكرن فلف 
نا اهللي برحمتو كبغفرانون أنا ال أستطيع أف أدعو األ سر كلها إلى أف تكوف رقيبة ضد فعلنا ذلك تغم دى

أم معالية تقع في بيتها. كإف طالبت األسر بذلك فمعنى ذلك أني أتاركهم في سنة اهلل في عباده. 
ككل بني  دـ خطاءن كما جعل اهلل العالمة ألناس أك لفئة حاشا الرسل كاألنبياءن كلكني أستطيع 

ء على بيوتهم أف يكوف كل إنساف حارساى أف أذكرىم بما ال يعجزكف عن القياـ بون أف يكونوا رقبا
على دارهن كلما رأل معالية كقعتن يجمع أسرتو ليذكرىم بحع اهلل كليذكرىم بواجب اهلل 

كليحذرىم من مغبة عذاب اهلل تعالى إف استشرت ىذه المعاصين فلذا كقعت معالية أخرل بعد 
 يومين جمع األسرة مرة أخرل كذٌكر كأٌنب كحذرن

ف أطلب من المجتمع أف يكوف مجتمعان معالومان ال يمكن ىذان ال بد أف أسير في أنا ال أستطيع أ
األسواؽ كال بد أف أتوقع المعاصي التي أراىا عن يميني كعن شمالين كلكنني أستطيع أف أشيع 
التذكرة كما تشيع المعاصين كأف أشيع األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر بقدر ما تشيع من 

لمجتمع كال يعجزني ذلك شيءن فأنا إف فعلت ىذا كإف فعل ىذا سائر اإلخوة المعاصي في ىذا ا
المؤمنوف عالمهم اهلل عن الهبلؾ كعالمهم اهلل عن المالائب كالمعاصين كإف كقعت المعاصي 

 فيما بينهم.

كيا عجبان لمن يستبطئ ىذه الوظيفةن كلمن يراىا شابةن كلمن يتالور أنو رجبلن مكلفان يحمل كاجب 
المعركؼ كالنهي عن المنكر كالتذكرة بالحع ىنا كىناؾن عجيب أمر ىؤالء الناسن ككأنهم األمر ب

ال يقرؤكف كتاب اهلل تعالىن ككأنهم ال يقرؤكف قوؿ اهلل تعالىهلل )كمن أحسن قوالن ممن دعا إلى اهلل 
اع كعمل صالحان كقاؿ إنني من المسلمين( ىذا أمر عاـن يخاطب اهلل بو العلماء كالجهاؿ كالالن

أف تسير في السوؽن فلذا  –كأنت من المؤمنين  -كالتجار ككل فئات الناسن ما الذم يعجزؾ 
صادفتك معالية كقفت عند صاحبها تذكر كترشد كتحذر بلساف حلو كبكبلـ يستساغن ما الذم 
يمنعك كأنت التاجر الذم تمارس التجارة في متجرؾ إذا جاءؾ إنساف متلبس بمعالية أف تجلسو 

 كأف تكـر كفادتو لديكن ثم أف تحدثو كتذكره باهلل. عندؾ ضيفان 

ما الذم يمنعك إف جاءتك فتاة أك لقيت امرأةن جانحة مبتعدة عن دين اهلل أف تحدثها حديثان عذبان 
 تذكرىا بواجب اهلل تعالى كأف تذكرىا بحب اهلل تعالى.
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ف تجعل الحديثن ما الذم يعجزؾ إف عدت إلى دارؾ كأقبل إليك أقاربك كأرحامك مساءنن أ
حديث السهرة معهمن حديث تذكرة بحقوؽ اللنق حديث إرشاد إلى دينن حديث تذكير بسطوة 
اهللن أتظن أف ىنالك عقبات تالدؾ عن ىذا ن ال كاهلل .. إلف تراءت إليك العقبات فلف دخولك 

أنك بأداء ىذا الواجب يجعل من مظاىر فضل اهلل عليك أف يزيل ىذه العقبات من طريقكن أـ 
تظن أف كبلمك ممجوجان ثقيبلن على األسماعن إف اإللو تقـو بما أمرؾ بو من أجلو خالالان لوجهو 
يجعل كبلمك مقبوالن في األسماع على النقيض مما تتالورن يجعل كبلمك مؤثران في القلوب على 

مهمة  النقيض مما تتالورن كلكنا عن ىذا الواجب معرضوفن ككلنا يتالور أنها ليست مهمتنا كإنما
من يسموف زكران كبهتانان برجاؿ الدينن أين ىذا مما جاء في كتاب اهلل أك في سنة رسوؿ اهلل أك 

 فيما كاف عليو السلف الالال .

ماليبتنا أيها اإلخوة ليست بالمعاصي كاهلل يغفر المعاصي إف غطيت بهذه التذكرةن كلكن ماليبتنا 
المعاصي من حولهم يرقدكف أمامها رقدة أف أصحاب ىذه المعاصي كأف كثيرين ممن يركف ىذه 

الموت أك رقدة أصحاب الكهفن كلساف حاؿ أحدىم يقوؿهلل ال عليك لست أنا المسؤكؿ عن 
ذلك رجاؿ الدين ىم المسؤكلوف. حتى أسرتو الخاصة حتى أكالده كبناتون حتى ما كلفو اهلل تعالى 

كجد في كجو ابنتو عقبو تالدىا عن  بو من كاجب الرعاية لبناتو لتربيتهنن يرل انو غير مكلفن إف
بلوغ مرضاة اهلل فليس عليو أف يحرؾ ساكنان كإنما ىي مهمة رجاؿ الدينن كإنما ىي من تقالير 
رجاؿ الدينن أما ىو  فعليو أف يرقد رقدة الموت كما قلت كاهلل سبحانو كتعالى لم يكلفو شيءن 

 ( أين نحن من ىذا الكبلـ.كلكن األمر ليس كذلكن  )كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو

األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر أيها اإلخوة ىما صماـ األماف ضد المالائب ضد الشركر ضد 
الرزايا ضد كل ماليبة تسمعوف بها اك تركنها من حولكمن فانهضوا بهذا الواجبن كإال فأنتم 

هىوٌف عن  معرضوف لنذير طالما حذر منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن )لتأمرف نػٍ بالمعركؼ كلتػى
 المنكر أك ليسلطن اهلل عليكم شراركم ثم ليدعوا خياركم فبل يستجاب لكم(.
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 اٌمٛح ِٓ هللا .. ٚإٌظو ِٓ ػٕل هللا

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  من أىمٍّ العقائًد التي تنهضي عليها حقيقةي اإليماًف باهلًل عز  كجٌلهلل أف يستيقنى اإلنسافي أف  القٌوةى 
الرى كٌلوي إنٌما ىو من عنًد اهلًل سبحانوي كتعالى. كال يحتاجي المؤمني بكتاًب اهلًل ىي قٌوةي اهللن كأف  الن

عز  كجٌل إلى برىافو على ىذًه الحقيقة بعدى نالوصو كاضحةو صريحةو قاطعةو بهذا في كتاًب اهلًل عز  
ٍنذا الذم كجل  من مثًل قولًو سبحانوي كتعالىهلل ))إف يناليرٍكيمي اهللي فبل غالبى لكم كإف يخذي  ٍلكيم فمى

يناليريكيم من بعدًه كعلى اهلًل فليتوٌكًل المؤمنوف((. كمن مثًل قولًو عز  كجٌلهلل ))أٌمن ىذا الذم ىو 
 جنده لكم ينالركم من دكًف الٌرحمن إًف الكافركفى إال في غركر((.

طقةن ككقائًع الٌدىر التي ال كأٌما من لم يؤمن بعدي بكتاًب اهلًل عز  كجٌل فنحيلوي إلى حقائًع الٌتاريًخ الٌنا
يمكني أف يكٌذبها إنسافه كال بيافن كأنا ال أحبُّ أيٌها اإلخوة أف أمؤلى ىذه الخيطىبى المنبريٌةى بقىالىهو 
كال بركاياتو تاريخٌيةن كليسى من شأني ذلك. كلكن إف اقتضًت العبرةن كإذا اقتضًت الحقيقةي بيافى 

اإليماًف باهلًل عز  كجٌلن كنالوصي البياًف اإللهيٍّ الٌنازًؿ كحيان  برىافو عجزت عن التعويض عنوي براىيني 
على رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن فبل بد  من اإلشارًة بلصبًع استشهاد إلى الوقائًع الٌتاريخٌيًة 

 التي ال مرد  لها كال مجاؿى لتكذيبها.

من عبادًه في األندلس دكلةه إسبلمٌيةه راسخةن من ذا  الٌدكلةي اإلسبلمٌيةي التي غرسها اهللي بيًد كاحدو 
الذم كافى أساسى بنائها؟ رجله كاحدهلل اسموي عبدي الٌرحمًن الٌداخل. كلو أردنا أف نضعى مقاييسى القٌوًة 

الماٌديًٌة أمامناهلل لما رأينا المنطعن كلما رأينا العقلى كال العلم إذ نالٌدؽي أف  رجبلن كاحدان كس ى 
كفر فوؽى أرضو كاسعةو شاسعة كبنى في مكانًها دكلةن نورانٌيةن إيمانٌيةن قامت على أساًس ظلماًت ال
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اإليماًف باهلًل عز  كجٌل. كلكن ىذا ما كقع. كظٌلت ىذه الٌدكلةي راسخةن قويٌةن تٌتسعن كال يستطيعي عدكٌّ 
إذا استغنى ملوؾ أك رؤساءي أف يتسر بى إليهان أك أف يكيدى لهان أك أف يخطٍّ ى عدكانان نحوىا. حٌتى 

ىذه الٌدكلةن كأفاضى اهللي عز  كجل  عليهم من نعمًو كخيراتون ركنوا إلى الماًؿ الكثيرن كاطمأنٌوا إلى 
الد عىًة كالمتعًة كالفجورهلل فتحٌولت مملكتهم الواحدةي إلى ما يسٌمى بملوًؾ الٌطوائف. كانوا دكلةن 

ألمٍّ سبب؟ بسبًب انالرافهم إلى المجوفن إلى البذخن إلى كاحدةن كتحٌولوا إلى دكيبلتو صغيرة. 
 الٌترؼن إلى الٌتقٌلًب في الٌنعيًم كاالٌتجاًه بًو على نقيًض الٌشرًع الذم أمرى اهللي سبحانوي كتعالى.

كقامت ىذه الٌدكيبلتي المتنافسةن كشاعى فيما بينها الخالاـن ثم  شاعى فيما بينها الٌتهارج. فأخذت 
ؿي تستعيني بأعداًء اهلًل سبحانوي كتعالى على أبناًء عمومتهمن كعلى أبناًء جلدتهمن كعلى من ىذه الدُّك 

يقفوفى معهم تحتى مظٌلًة إسبلـو كاحدن تحتى مظٌلًة دينو كاحد. أخذكا يستعينوفى بأعداًء اهلل الذينى 
فى بديًن اهلًل عز  كجٌلن طردىمي اهللي باألمًس من ديارىمن عندما كانوا متمٌسكينى بحبًل اهللن ينتالرك 

 يلتزموفى نهجى الٌشريعًة اإلسبلمٌية.

ـى  لىٍت حاؿي ىذه الملوًؾ المتناحرة؟  ؿى حاليهم إلى مزيدو من الٌتهاريجن ثم  مزيدو من  فلال
االضمحبلؿن ثم  إف  ىذه الٌدكلة غابت شمسيها بعدى أف أكرـى اهللي سبحانوي كتعالى المسلمينى منها 

 يستطيعي أمُّ منطعو أف يفهمى سٌرهن إال أف يكوفى ىو السٍّر  الٌربٌاني  القائلهلل ))إف ينالركمي اهللي بميبلدو ال
 فبل غالبى لكم كإف يخذلكم فمنذا الذم ينالركم من بعده((.

 الشٍّعُّ األٌكؿي من ىذا الكبلـً تجس دى في ميبلًد تلكى الٌدكلةن كالٌشعُّ الثٌاني ظهرى كتجٌسدى في غركبً 
 تلكى الٌدكلة..

خذكا العبرةى يا عبادى اهلل. إف لم تريدكا أف تؤمنوا بنالوًص القر ًف ألنٌها بتالٌوًر البعًض نظريٌةن 
فانظركا إلى الواقًع الميدانٌي كالٌتاريًخ الذم يشهد لهذه الحقيقًة الٌربٌانٌيةهلل )إف  اإلنسافى ليطغى*أف 

 ر هي استغنى(.

ـي أمافو ضد  ى ذا الطٌغياف إال أف تلـز ألٌمةي نفسها بلجاـً العبوديًٌة هلل. فلذا لم تلـز كال يوجدي صما
نفسها بلجاـو حقيقيٍّ من معنى العبوديًٌة هلًل عز  كجٌلن فلسوؼى يطغيها الغنى. كإذا أطغاىا الغنى 

سرم فيما فلسوؼى يسبٍّبي غناىا لها انقسامان على نفسها. يسٌببي لها الماؿي الكثيري الوفيري أحقادان ت
بينىها. كتتفٌرؽي األٌمةي الواحدةن كتتحٌوؿي إلى دكيبلتو كشيعو كأحزابو كفئات. ثم  إف  كبٌلن من ىذًه 
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الفئاًت تترٌبهي باألخرل كيذىبي ريحيها جميعان. كال غرابةى كال عجبى بعدى ىذا أف تجدى  فئةن 
سبحانوي كتعالى للمسلمينى في  تستنجدن بمن؟ بالعدكٍّ المشترؾ. تستنجدي بمن؟ بمن قاؿى اهللي 

حٌقهمهلل ))ال يٌتخًذ المؤمنوفى الكافرينى أكلياءى من دكًف المؤمنين كمن يفعل ذلكى فليسى من اهلًل في 
 شيء إال أف تٌتقوا منهم تقاة كيحٌذركمي اهللي نفسو كاهللي باليره بالعباد((.

. ىذا ما حدثى باألمسن كتللكى ىي العبرةي الخالدةي من كرائها  ن بل إلى ما بعدى اليـو إلى اليـو
كاسمعوا تلكى العبرةى مع ىذه الحقيقًة الٌربٌانٌيةهلل ))أٌمن ىذا الذم ىو جنده لكم ينالركم من دكًف 

 الٌرحمًن إًف الكافركفى إال في غركر((.

إف كافى كال بد  أيُّها اإلخوة كنحني نتكٌلمي عن ىذه الحقائًع التي من شأنًها أف تزيدى إيمافى المؤمًن 
إيمانوي ضعيفانن بل من شأنًها أف توجدى اإليمافى في كياًف اإلنساًف الذم لم يشرؽ اإليمافي بينى 
جوانحًو بعد. ال بد  أف أضعى الٌنقاطى على الحركًؼ في مسألةو قد تذٌكرنا بحقيقًةهلل ىل يجوزي أف 

 ىا ىنا حالتاًف اثنتافهلليستعينى المسلموفى في قتاؿو لهم بعدكٍّ مشترؾ؟ أم بمشرؾو أك ملحد؟ 

الحالةي األكلىهلل أف يكوفى المسلمينى مستقٌرينى في دكرًىمن مستقٌرينى في أكطانهم في داًر اإلسبلـ. 
كيكوفى الٌسؤاؿي ىوهلل ىل يجوزي لنا أف نستقدـ أناسان غيرى مسلمينى ليحتٌلوا دارى اإلسبلـ باسًم تقديًم 

ًء قديمان كحديثان كبنهٍّ كتاًب اهلًل عز  كجٌلهلل ال يجوزي المعونًة للمسلمين؟ الجوابي بلجماًع العلما
 ذلك.

الحالةي الثٌانيةهلل أف يخرجى المسلموفى من أرضهمن كأف يٌتجهوا إلى داًر عدكٍّ لهم لقتالون كيلتقوا ىناؾ 
مع أناسو غيًر مسلمينى يقٌدموفى لهم المعونةن كيعرضوفى لهم أف يكونوا شركاءى لهم في قتاًؿ ىذا 

ٌكن كاألرضي التي يجرم عليها القتاؿي أرضه غيري إسبلمٌيةن كالمسلموفى خارجوفى عن دارىم العد
مٌتجهوفى إلى عدكٍّ لهم. ما الحكمي في ىذه الحالة؟ المسألةي خاضعةه للٌسياسًة الٌشرعٌيةن فلف رأل 

ـي المسلمي المٌتقي هلًل كالمخلهي لديًن اهلًل عز  كجل  أف ال خطرى على اإل سبلـً كالمسلمينى من اإلما
ىؤالًء الٌناسن كأنٌهم صادقوفى في تقديًم ىذه المعونةن فبل حرج. كإف رأل أنٌهم كاذبوفن كتالٌورى 

 بباليرتًو الٌسياسٌيًة أنٌهم يكذبوفن فعليًو أف يمتنعى عن ذلك.

اًر اإلسبلـن كالمهمُّ أف نعلمى الفرؽى المنالوصى عليًو في شريعًة اهلًل عز  كجٌلهلل عندما أكوفي في د
ـى أناسان غيرى مسلمينى يجثموفى فوؽى ىذه  مستقٌران فوؽى أرضيى اإلسبلمٌيةن ال يجوزي لي أبدان أف أستقد
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األرض. فضبلن عن أف تكوفى ىنالكى مكيدةن مكيدةه تتجٌلى باسًم المعونًة ثم  إنٌها تنتهي إلى ما يشبوي 
ن أرضنا ىذه لمبلقاًة عدكٍّ فوؽى أرضو أخرل غيًر االحتبلؿ. أٌما الحالةي الثٌانية فهيى أف نخرجى م

إسبلمٌيةن كيأتي من يقدـ نفسو للمعونة معنان ذلكى شيءه  خر. خرجى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
كسل مى من المدينًة المنٌورًة إلى أيحيدن خرجى من داًر اإلسبلـن ككقفى فوؽى أرضو غيًر إسبلمٌيةن كجاءى 

 قديًم المعونة. المسألةي داخلةه في الٌسياسًة الٌشرعٌية.من يعرضي نفسوي لت

في حينىينهلل في مكافو بعيدن مكافو حيادٌمن بعيدو عن أرًض اإلسبلـن كبعيدو عن أمٍّ أرضو أخرل أم 
ـي نفسوي لمعونًة المسلمينن شيءه  عن أمٍّ مملكةو أك أرضو كافرةو أك أرضو غيًر إسبلمٌيةن كجاءى من يقٌد

 سألةي خاضعةه ألحكاـً الٌسياسًة الٌشرعٌية. خر. ىذه الم

ـي التي تتعل عي بداًر  ـى الٌشريعًة اإلسبلمٌيًة بدٌقةن كحٌتى نعلم ما ىيى األحكا أقوؿي ىذا حٌتى نتبي نى أحكا
اإلسبلـن ككيفى ينبغي أف نحالٍّنى دارى اإلسبلـ. ضد  أمٍّ إصبع تريد أف تتسربن كضد  أمٍّ كائدو يريدي 

 عى باسًم الحمايًة كالٌرعاية. ينبغي أف نعلمى ىذا.أف يتقنٌ 

كاألىمُّ من ىذا كٌلًو أف ندرؾى أف  يومنا الذم نحني فيًو أشبوي ما يكوفي بأمًسنا الٌدابر. كأف  دكلةن 
إسبلمٌيةن كدكلًة األندلس تحملي على كاىلها عبران طويلةن ينقضي الٌدىري كال تنقضي ىذه العبرن 

اهلًل عز  كجٌلن كتجسد كاقعى الٌسٌنًة الٌربٌانٌيةهلل دكلةه إسبلمٌيةه كاحدةن ما الذم  تجسد حقيقةى كتابً 
بددىا؟ البزخ كالترؼ كالمجوفن ما الذم جعلى عتاة ملوؾى الٌطوائًف يتهارجوفى كيتخاصموفى 

ن ككقوفهم كيستعيني كلٌّ بالفرنجًة من أعداًء ديًن اهلًل على صاحبو؟ تحوُّلهم عن االنتالاًر لديًن اهلل
 عندى االنتالاًر للذاتن عندى االنتالاًر للٌنفس.

ىذا الواقع ينبغي أف نعلمون كىو كاقع متكررن إذا رأيتم أف  المسلمينى أصبحوا دكيبلتو متهارجةو 
متخاصمةهلل فاعلموا الٌسببن كإف عز  أف تعلموه افتحوا أعينكم لتركا الٌسبب. كإف رأيتم أف  ىؤالًء 

من الٌذؿٍّ كالهواف إلى درجًة أنٌهم يستعينوفى بأعدائهم التقليدينن فاعلموا المسلمين كصلوا 
الٌسببن كتبٌينوا أف  دينى اهلًل سبحانوي كتعالى ال توجدي لوي أمُّ مكانًة اعتزاز بينى جوانحنان إنٌما 

فنان تلكى ىي جوانحينا مستعمرةه ألىوائنان مستعمرةه للهونان مستعمرةه لليالينان مستعمرةه لبذخنا كتر 
الماليبة. كإذا كانت ىذه الماليبةي جاثمةن مستقٌرةهلل فما أطوؿى الليلى المظلمى الذم قد نخوضي فيو. 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم لي كلكم..
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 هٍٛي هللا ٠زؾلس ػٓ ٚالؼٕب ا١ٌَٛ
 

الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
هم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. الل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ـ حديث صحي  معركؼ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال يكاد يبارح مخيلتي في ىذه األيا
بأم مناسبة من المناسباتن كال شك أف لذلك لىحكمةن ىذا الحديث ىو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم كىي من خوارؽ النبوة التي أكرمو اهلل عز  كجل بهان كجعلو يطل من خبللها على غيب 

يومئذن  تداعى إليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتهان قالوا أمن قلة يا رسوؿ اهلل»مجهوؿهلل 
قاؿهلل بل أنتم كثيرن لكنكم غثاء كغثاء السيلن كسيقذفن اهلل سبحانو كتعالى في قلوبكم الوىنن 

 «قالواهلل ما الوىن يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿهلل حب الدنيا ككراىية الموت

ىذا الحديث كما قلت لكم ال يبارح مخيلتين أكاد أقوؿ في ليل أك نهارن كأنظر إلى الدنيا التي 
من حولنان كإذا بهذا الحديث قد فياٌلل كالثوب الذم فاٌللو خياط ماىر على قدر صاحبون 

ن ستنهاؿ عليكم من كل جانبن كمن كل حدب كصوبن طامعين فيكمن «تتداعى عليكم األمم»
على ثركاتكمن على أموالكمن على كل ما أكرمكم اهلل سبحانو كتعالى بون ييٍحًدقوف يسيل لعابهم 

بكم كما ييٍحدؽي ااكلوف الجائعوف على قالعة طعاـن كىل ىنالك تشبيو لواقعنا أدؽ من ىذا 
التشبيو؟ كىل ىنالك تجسيد للمعنى الذم يعيشو المسلموف اليـو أدؽ كأعجب من ىذا 

ب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كىذا فرؽ ما بينهم كبيننان إنهم التجسيد؟ كلقد عجب أصحا
ينظركف إلى الدنيا من خبلؿ بشريتهمن كمن خبلؿ تحرؾ أفكارىم اإلنسانيةن كرسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم ينظر إلى مقببلت األياـ من خبلؿ ما يريو اهلل عز  كجل إياهن من خبلؿ ما يقفز فوؽ 

ن كيقفز فوؽ القوانين البشرية الخاضعة للعادة كالنواميس المعركفةن كلذلك قالوا التالورات العقلية
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ن لم يكوف ىذا فيما نعلم من أسباب إال ألف «أمن قلة نحن يا رسوؿ اهلل يومئذ؟»متعجبينهلل 
ن كىذا األمر العجيب أنتم كثيرن أنتم «بل أنتم كثير»المسلمين قلةن قاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل 

بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء »ف ذلك على المليارن كالمليار ليس بقليل يا عباد اهللن تزيدكف  
ن كلما سألوه «السيلن كسينزعن  اهلل الرىبة منكم من قلوب أعدائكمن كسيقذفن  في قلوبكم الوىن

 عن الوىن أجابهم قائبلنهلل حب الدنيا ككراىية الموت.

ككثيره جدانن كلو كانت القوة بالعدد الكتس  ىذا العدد شرؽ  ىذا ىو كاقعنا اليـو المسلموف كثيره 
العالم كغربون كلكن األمر ليس بالكمن كلكن األمر خاضعه لحقيقةو جذريةو تتجاكز الكم كالكيف 

ن المسلموف غثاء   المعركفين في مقياس الفكر البشرم؛ بل أنتم كثير كلكنكم غثاءن ىذا حالنا اليـو
ذىني كمخيلتي عن أم مثاؿ  خر أبلغ مما كصف رسوؿ اهلل فبل أجدن كغثاء السيل كأبحث في 

أرأيتم إلى الغثاءن تلك الفقاقيع الرابية المتعالية عندما ينح  السيل في كادو كثيًر الحجارة ككثير 
التضاريسن أرأيتم إلى ىذه الفقاقيع كيف تربو ككيف تال اعد حتى إف الناظر إليها ييخيل أنو طوفاف 

ن ما ىي إال لمسة من يد لهذه الفقاقيع حتى تهمد كتنتهي كتذكبن كإذا بهذا جارؼن كلك
الطوفاف ال شيءن ىكذا كصفنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من كراء أسوار األجياؿ كالقركفن 

ىكذا كصف مليار من المسلمين أك يزيدن بأنهم كغثاء السيلن كالمهم الذم يشغل بالي ىو 
المسلموف رغم قلتهم يخيفوف أعداء اهلل عز  كجل كتفيض الرىبة منهم في التساؤؿهلل لماذا كاف 

أقوياء  -كىم قلة  -قلوب ااخرينن بينما ال تغني كثرتهم اليـو عنهمن ما الذم جعلهم باألمس 
 كغثاء السيل كما قاؿ رسوؿ اهلل؟  -كىم كثرة  -في قلوب أعدائهمن كما الذم جعلهم اليـو 

بد أف لهذه الظاىرة سببانن كليت أف المسلمين كقفوا من ىذا الحديث أماـ إف لكل شيء سببانن كال
 ىذه المفارقة ليعلموا ما ىو السبب؟ ما المنعطف الذم فالل المسلمين بين كاقعين متناقضين؟

ىذا المنعطف أيها السادة إنما ىو حقيقة كاحدة ال ثاني لهان كاف إسبلـ المسلمين القلة في 
ذكر العبودية الواجبة الالادقة هلل عز  كجلن كانت أنظمة اإلسبلـن ككانت األرض قائمان على ج

تحركات المسلمينن ككانت العلـو اإلسبلميةن كل ذلك كانت أفكاران تربوا على جذعو من العبودية 
الواجبة هلل عز  كجلن ككاف جذع ىذه العبودية ملئ قلوب أكلئك المسلمينن كمن ثم  فقد 

العبودية رىبة إلى قلوب أعدائهمن كإذا تجلى اهلل سبحانو كتعالى على عباده انعكست حقائع ىذه 
بالالفة التي يشاء انعكست ىذه الالفة على ااخرين كما يشاء اهلل عز  كجل كيريدن كلهذا مقياس 
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ينأل عن مقاييس األغبياء الذين سجنوا أنفسهم في موازين من الحركات المادية التي ال تزيد على 
 م في بيداء اهلل الواسعة كفي كونو الفسي  األرجاء.حلقة خات

ن كمن األنظمةن كمن األقاكيلن   ن أجل من العلـو أما اليـو فلسبلمنا عبارة عن أغالاف من العلـو
كمن االدعاءات كمن الحركاتن كلكن ىذه األغالاف ال تتالل بجذكر من العبودية ق ن القلوب 

مدةن النار التي كانت تتقد فيها باألمس نار الهيبة من فارغة من حقائع العبودية هللن القلوب خا
اهللن نار التعظيم هللن نار المخافة من اهللن نار التوحيد هلل سبحانو كتعالىن ىذه النيراف خمدت 
؟ بقي من  ك لت بالقلوب إلى حفنة رمادن ري  تأتي بها كري  تأخذن ماذا بقي من إسبلمنا اليـو

الجذكر فلف ىذه المظاىر ليست سول قشورن قشور من  إسبلمنا مظاىرن إف تركت تلك
الكلماتن قشور من األحاديث المدبجة المجملة المنسقةن مظاىر من العلـو كالكلمات 

كالحركاتن كالذىاب من ىنا إلى ىناؾن أشياء تخدعن كتالورات تجعل اإلنساف الساذج يتالور أف 
كلكن األمر ليس كذلكن نحن في ىذا كمن  بيننا كبين أف نعود إلى أمجادنا السابقة شركل نقيرن

يراكح في مكانو ؛ بل ليت أننا نراكح في أمكنتنان نحن نعود القهقرل في الوقت الذم نتمشدؽ 
فيو بشعارات اإلسبلـ نتكلم فيو بألفاظ اإلسبلـن نتحدث عن أحكاـ الحبلؿ كالحراـ ك حقيقةه 

ة من علـو اإلسبلـن  لت ىذه العلـو إلى ما قدسية بىدىىية ال ريب فيها إذا انبثت حقائع العبودي
يشبو جسدان ال ركح فيون  لت ىذه العلـو إلى تمثاؿ ال حراؾ فيون فماذا عسى أف تفيدنا ىذه 
العلـو التي تحولت من حياتنا اإلسبلمية إلى مجرد تماثيلن أين نحن أيها األخوة من حقائع 

اهلل عز  كجل؟ أين نحن من قوؿ اهلل عز  كجلهلل اإليماف باهلل؟ من حقائع اليقين بأف كل شيء بيد 
ٍيرو فػىهيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىدييره)ن ًإف يىٍمسىٍسكى ًبخى ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال  ىيوى كى ال  (كى
تحدثني عن العلـو التي تزخر بها المكتباتن لكن حدثني عن القلوب التي تحتضن اإليماف 

)ن ما من ضر ياليب ال ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال  ىيوى حقيقي بهذا القرار الرباني ن(كى
المسلمين إال كأصابهم بسوء بدر منهم ن( كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن  

ًثيرو)ن أين ىي القلوب التي تحتضن  اإليماف بهذه الحقيقة إيماف اصطباغ إيماف نبضات حية حتى كى
تكوف تحركاتهم نابعة من يقينهم ىذا؟! ىل ىم فعبلن يؤمنوف أف كل حركة تتم في مجتمعاتهم إنما 
تأتيهم من قبل اهلل عز  كجل اهلل بتخطي  دقيع مباشر؟ ىل ىناؾ من يثع كثوقان تامانن بأنو ما من 

 ككراء تلك النكبة سبب اقتضاىم أف يكوف أىبلن الستقبالها؟ من ذا الذم نكبة تنزؿ بالمسلمين إال
يؤمن اليـو بهذه الحقيقة إيمانان حقيقيان؟ كثيران ما يقوؿ لي بعض اإلخوة إف على سبيل االستكبار أك 
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سبيل التعجبهلل )نراؾ تكرر في كل كقت الحديث عن العبودية هللن كتذكر الناس بالعبودية هللن 
أمر إلى العبودية هللن كتعيد كل مشكلة إلى افتقادنا لمعنى العبودية هلل(ن كلكن ماذا  كتعيد كل

أصنع كتلك ىي الحقيقة؟ ماذا أصنع إف كاف افتقارنا اليـو افتقاران إلى شيء كاحد ىو ىذه العبودية 
عندما الواجبة هلل عز  كجلن كلكن الشيء الذم يؤسف أكثر من افتقارنا إلى ىذه العبودية أننا 

 نتكلم عنها ال ندرؾ حقيقتها.

كثيركف ىم الذين يتالوركف أف العبودية أف يطأطئ اإلنساف رأسون كأف يتحلى بمظهر من الذؿ في 
طريقو كىو يمشين أك أف يحمل سيبحة يجلس معها إلى القبلة يذكر اهلل سبحانو كتعالى متبذالنن  

كال مكاف لها على الظواىر كالجسد أبدانن ليست ىذه ىي العبوديةن العبودية مكانها في القلبن 
العبودية إشعار الفؤاد أف صاحب ىذا الفؤاد مملوؾ من فرقو إلى قدمو هللن العبودية استشعار 

اإلنساف أف ىذا الكوف كلو بيد خالقون كلئن رأل أنو يتحرؾ بيد أناسٌين فهو يعلم علمان يقينيان أف  
هلل عز  كجل (كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  كل ىؤالء الذين يتحركوف أك يحركوف جنود 

ًذٍكرىل لًٍلبىشىًر )ن العبودية هلل عز  كجل أف يرل اإلنساف إلى أحداث الدنيا بعينو كعقلو منالرؼه إلى 
هان من يحرؾ ىذه األحداث بمقدار ما تريو عيناه أحداث الدنيا كاألشخاص الذاىبين كاايبين ب

يرل قلبيو رب العالمين سبحانو كتعالى كىو يحرؾ ىؤالء كىؤالءن العبودية هلل عز  كجل أف يتحرؾ 
اإلنساف تحت سلطاف يقينون ال يأتيو ريب من بين يديو كال من خلفون أف الضار ىو اهللن كأف 

اهللن كأف المذؿ  النافع ىو اهللن كأف المحيي ىو اهللن كأف المميت ىو اهللن أف المعز  بعد ذؿ ىو 
بعد عز ىو اهللن من ثم فهو إذا سمع نداء اهلل عز  كجل يقوؿ (فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره 
مًُّبينه)  ىرع قائبلنهلل )لبيك اللهم لبيك(ن أين ىم الذين يالطبغوف بهذه العبودية ممن يتكلموف في 

بلـ؟ ممن يذىبوف كيعودكف كيحركوف نشاطان تحت مظلة اإلسبلـ؟ ممن يتحدثوف عن أحكاـ اإلس
اإلسبلـن كل ىذا ال يجدمن إنما الذم يجدم ينبوعه ثره ينبغي أف يتفجر من سويداء القلبن ىذا 
الينبوع ىو ما نبتغيون  كمن ثم  لت كثرتنا إلى قلةن ك ؿ غنانا إلى فقرن ك ؿ عزنا إلى ذؿن كحع 

بل أنتم كثيرن لكنكم غثاء كغثاء السيل .. كسينزعن »و كسلمهلل فينا قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
كسيقذفن اهلل سبحانو كتعالى في قلوبكم   -كقد نزعت  -اهلل الرىبة منكم من قلوب أعدائكمن 

 «ن كلما سئل عن الوىن قاؿهلل حب الدنيا ككراىية الموت-كقد قذؼ –الوىن 
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ى نعمةن كريب  إنساف أمكنو أف يقلب الًنقمة اللهم اجعل ماليبتنا ىذه عبرة حتى تتحوؿ الًنقمة إل
إلى نعمة إف ىو استفاد منهان كإف ىو أخذ العبرةن كإف ىو أخذ الدرس كاصطل  من كراء ذلك مع 

 اهلل .
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 فزٕخ اٌؾ١بح اٌل١ٔب .. ٚكٚه٘ب ف١ّب ٚطٍٕب ا١ٌٗ

 

 

مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
يران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بش

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كثوقان بقوًؿ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو  كل ما مٌرًت األزمنةن كتقٌلبًت األجياؿن ازدادى اإلنسافي العاقلي 
 كسٌلمهلل "لقد تركتي فيكم ما إف تمٌسكتم بًو لن تضٌلوا بعدمهلل كتابى اهلًل كسٌنتي".

كٌلما مر ًت األزمنةن كتقٌلبًت الٌظركؼي كاألحواؿن كتكاثرًت الفتني كالمالائبن كالتفتى الٌناسي إلى 
من كجدكا أمامهم مزيدان من األدٌلًة كالبراىيًن على أنٌهم لو كصايا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسلٌ 

تمٌسكوا بوصايا المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل فلسوؼى يظٌلوفى في حالنو حالينو ضد  كلٍّ فتنةن 
كضد  كلٍّ ماليبةن كلن ينالهم زؿٌّ بعدى عزن كلن يقعوا في فقرو بعدى غنى. كلكن  الذينى أعرضوا عًن 

 ن كصايا رسوًؿ اهللهلل فوقعوا في مغٌبًة إعراضهم ىذا.اهلًل كع

ـي فيما اتٌفعى عليًو الٌشيخافن عندما رأل المسلمينى يومان كقد  لقد قاؿى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ابتهجوا لمرأل بعًض األمواًؿ كالغنائًم التي أكرمهمي اهللي عز  كجل  بهان قاؿى لهمي المالطفى عليًو 

كالٌسبلـ عندما رأل استبشارىمهلل "أبًشركا كأمٍّلوا بما يسرٌكمن فو اهلًل ما الفقرى أخشى الاٌلبلةي 
عليكمن كلكٌني أخشى أف تيبسى ى عليكمي الٌدنيا كما بيسطت على الذينى من قبلكم فتنافسوىا كما 

يًو كسٌلم تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أىلكتهم". ىذه كصٌيةه من كصايا رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عل
ـي في خطبتًو يوـى حٌجًة الوداعن كيوـى أىابى بالمسلمينى أف  التي أشارى إليها عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
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يتمٌسكوا بسٌنتو. فلف ىم فعلوا ذلك لن يتوىيوان كلن يضٌلوان كلن تمتد  إليهم يده من عدٌك. يقوؿي 
تًو الٌشريفًةهلل "أبًشركا كأٌملنوا بما يسرٌكم". أمهلل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في بعًض ما كرٌثنا إيٌاهي من سنٌ 

ستيفتى ي عليكمي الٌدنيان كسيأتيكمي الماؿي من كلٍّ حدبو كصىوب. فبل تخشوا من الفقرن فما من أٌمةو 
سعت إلى مرضاًة اهلل كسارت على صراًطون إال كأكرمها اهللي بالغنى. ألف  اهللى تعٌهدى ذلكى لهم بقولًوهلل 

نمن  على الذينى استيضًعفوا في األرًض كنجعلهم أئٌمة كنجعلهمي الوارثين(. كأٌكد  ىذا )كنريدي أف 
بقولوهلل )من عملى صالحان من ذكرو أك أنثى كىو مؤمنه فلنحييٌنوي حياةن طٌيبة(. بل أٌكدى ذلكى مٌرةن ثالثةن 

رض كما استخلفى فقاؿهلل )كعدى اهللي الذينى  منوا منكم كعملوا الاٌلالحاًت ليستخلفٌنهم في األ
الذينى من قبلًهم كليمٌكنن  لهم دينهمي الذم ارتضى لهم كليبٌدلٌنهم من بعًد خوًفهم أمنان(. لذا قاؿى 

عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل أبشركا كأٌملنوا فلسوؼى تفتى ي عليكمي الٌدنيا. كلكن إذا فيتحًت الٌدنيا عليكمن 
قران فق ن لستي أخشى عليكم من الفقرن فلن يهلككم فلف  الخطرى الذم يحدؽي بكم  نذاؾ ليسى ف

فقره أبدانن كإنٌما أخشى عليكم نقيضى ذلك. أخشى عليكم أف تبس  الٌدنيا عليكم كما بسطت 
 على من كافى قبلكم.

ثػيرى  ذلكى ىو بركافي الفقرن كمنوي يتفٌجري الٌدمارن كبًو سيكوفي سببي الهبلؾن لماذا؟ ألف  الماؿى إذا كى
يدم الٌناًس طغوا كبغوا ما لم يلجموا أنفسهم بلجاـو محكمو من شريعًة اهلل. كما لم يرتقوا إلى بينى أ

سٌدةو عاليةو من الٌتربيًة اإلسبلمٌية التي يتلٌقونها من كتاًب اهلًل عز  كجٌل. فلف ىم ريبٌوا ىذه الٌتربيةى 
ؿن بل كافى خيرى مطية لهم إلى عز الٌدنيا اإليمانٌيةن كألجموا حياتهم بلجاـً الٌشريعةن لم يضر ىمي الما

 كسعادًة ااخرة.

 

كلكن إذا تغٌلبى عنفوافي الماؿن فبغا الٌناسي بسبًب ىذا الماًؿ الكثير كطغوان أكرثهم ىذا الطٌغيافي 
بذخانن كال بد  أف يورثهم البذخ بعدى ذلك شٌحان بو كتكالبان عليو. فلذا تكالبوا على الماؿ كشىٌحوا بوهلل 

فست الجماعاتي اإلسبلمٌيةي على ىذا الماؿن كتزاحموا عليو. ثم  إنٌهم يتحاقدكفى كيتهارجوفى تنا
كيتخاصموفى بسببون ثم  إف  الدمار ينقدح من ذلكى  الخالاـن كيتحٌوؿي المسلموفى بل جماعاتي 

عليًو الاٌلبلةي المسلمينى إلى أممو متقاتلةو متهارجةن فػىيىهلىكوفى بسبًب ىذا الماؿ. كىذا ما قالوي 
نيا عليكيم كما بيًسطىت على من كافى قبلىكم فتنافسوىا  كالٌسبلـهلل "إنٌما أخشى عليكم أف تيبسى ى الدُّ

 فتهلككم كما أىلكتهم". -أم من كافى قبلىكم  -كما تنافسى عليها   -أم تتنافسوفى عليها  -
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وـى كٌدعهم في أيٌامًو األخيرًة قائبلنهلل "لقد ترل لو أف  أجياؿى المسلمينى كانوا عندى كصٌيًة رسوًؿ اهلًل ي
تركتي فيكم ما إف تمٌسكتم بًو لن تضٌلوا بعدمهلل كتابى اهلًل كسٌنتي". لو أف  المسلمينى كانوا أيمىنىاءى 

كحافظوا على كضاياهن كطٌبقوىا خيرى تطبيعن كجعلوا  -بعدى كتاًب اهلًل تعالى  -على سٌنًة رسوًؿ اهلًل 
ًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ خيرى حارسو لسعادتو كلعٌزتهمن كسهركا ليلهمن كراقبوا لياليهم على من تعاليمًو علي

تطبيًع شرًع اهلًل عز  كجٌل. أفكانت تتسٌربي إليهمي الًفتن؟ أفكانًت المالائب تدكري عليهم كما تدكري 
اًؿ كالغنى ما لم يعطًو الٌرحى على الحبٍّ فتطحنوي طحنان؟ أفكافى المسلموفى كقد أكرثهمي اهللي منى الم

ألمًم الٌشرًؽ كالغرًب أبدانن أفكانوا يتحٌولوفى كىمي األغنياءي إلى أفقًر األمًم على كجًو األرض؟ 
أفكانت أموالهمي التي مٌلكهمي اهللي عز  كجل  إيٌاىا تتبٌخري كتزكؿي من أيديهم ما بينى عشٌيةو كضيحاىا 

لو أف  المسلمينى من عباًد اهلًل كانوا أكفياءى لوصٌيًة رسوًؿ لتالب ى ملكان ألعدائهم بقضها كقضيضها؟ 
؟ أمُّ عاقلو ىذا  اهللن ككانوا مطٌبقينى لسٌنتو. أفكانوا يقعوفى في ىذًه الفتًن التي نراىا من حولًنا اليـو

اهلًل كحيه الذم ال يدرؾي اليوـى دٌقةى ما أكصى بًو نبينا؟ أمُّ عاقلو ال يؤمني أف  ىذا الذم قالوي رسوؿي 
 من عنًد اهلل؟

متى كافى رسوؿي اهلًل عالمان اجتماعٌيان؟ متى كافى فيلسوفان؟ متى كافى مؤرٌخان؟ متى درسى علمى االجتماًع 
 حٌتى يستخرجى لنا قواعدى من أدؽٍّ قوانيًن علًم االجتماًع في الحياة؟ كلكٌنوي كحيي اهلًل عز  كجٌل.

ًو كسل مى بهذان كانتزعى األمانةى من عنقًو ككضعها في أعناًقنا كرحلى أكصانا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي علي
إلى اهلًل كىوى قريري العين. كلكن ما الذم حالل؟ كصى الٌرعيلي األٌكؿ بوصاياهن فأعطاىمي اهللي ما 
م تعٌهدى بو. كاقرأكا الٌتاريخهلل الجيلي الذم جاءى بعدى أصحاًب رسوًؿ اهللن كالجيلي الذم جاءى من بعدى
أيضانهلل كانوا أكفياءى لوصايا رسوًؿ اهللن كانوا يستخدموفى الماؿن ككانوا يستثمركف كل  قرشو منون 
كلكٌنهم كانوا يٌتخذكنوي مطايا إلى مرضاًة اهللن لم يكونوا يهتٌموفى بالماؿن كمن ثم  فلم يكونوا 

ئدةي الماًؿ مالفوفةن للمسلمينى يشٌحوفى بون كمن ثم  فقد كافى الماؿي موزعان عليهم جميعانن ككانت ما
 جميعان.
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لم يىضًع الماؿي بأٌمةو دكفى أٌمة. كلذلكى عاشوا سعداءن عاشوا أغنياءن عاشوا مٌتحدينن عاشوا أعٌزةن 
عاشوا متآلفين. فما الذم حاللى بعدى ذلك؟ خلفى من بعدىم نسوا بل تناسوا كصٌيةى رسوًؿ اهلًل 

بلـى الذم قالون بل ناشد بو رسوؿ اهلل أمتو أف تتمسك بو حتى ال صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن أىملوا الك
تٌزؿ بعد عز كحتى ال تتشتت بعد كحدة ن تكالبوا عليو .. سكركا بو ككما قلنا مرارانهلل البذخ بالماؿ 
ال بد أف يولد الشٌ ؛ ألف أبواب البزخ إذا فتحت فلف الماؿ مهما كاف كثيران ال يمكن أف يغطي 

تي ال تنتهين كلذلك فلف الباذخ يش  بالماؿ كيضن بون كيضيع ذرعان بمن جاء حاجات البذخ ال
 يطلب شيء منو سواءن أكاف جاره األيمن أك جاره األيسر.

بزخ المسلمين بالماؿ كشحوا بو فضلوا بون فجاء من يطلب كلكن لم يلقى طلبو موافقةن أك قبوالنن  
المنافسة على الماؿ الى تهارج ففتك بعضهم  كتنافسوا على الماؿ كما قاؿ رسوؿ اهللن كتحولت

دماء بعضن كاستحلوا المحاـر التي حرمها اهلل تعالىن ككقعنا في المغبةن مغبة ماذا؟ مغبة اإلعراض 
 عن كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

 

غنى نحن اليـو أفقر الفقراء كالماؿ كلو بين أيدينا كالكنوز تحت أقدمنان كأمم الغرب كالشرؽ أ
األغنياء كىم الفقراء بالحقيقة؛ ذلك ألف أموالنا بين أيديهم كأف ثركاتنا ملك بنوكهمن كألف كل ما 
كرثنا اهلل عز كجل إياه لم نكن أمناء على تحالليون فتسرب الماؿ من ىنا إلى ىناؾ. ألم يقل 

ا الش  فلنو أىلك الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمهلل )اتقوا الظلم فلف الظلم ظلمات يـو القيامةن كاتقو 
من كاف قبلكم(. ألم يقل رسوؿ اهلل صلى الو عليو كسلم ىذان ألم يحذرنا رسوؿ اهلل. كاهلل إنني 
ألتخيل أف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ يرمع بعينو الحزينتين المعذبتين الدامعتين يرمع بعينو 

ها في  خر أيامو كىو يودع أمتو اليـو كقد ضيعت أمانة المالطفىن ضيعت أغلى ما تركو بين يدي
األجياؿ اإلسبلمية من أمتو بل كإخوانو كأصحابون فيخيل إلٌي أف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ 
يطلع زفرات الحسرة زفرة إثر زفرة من ىذه األمة التي نسيت أمر اهللن نسيت شرع اهللن نسيت 

اف يضرنا كقد أعطانا اهلل الماؿ كصايا رسوؿ اهلل. فوقعت في شر المالائب التي حذر منها. ماذا ك
الكثير الذم يمتلئ بو باطن األرضن كيفور بو ظاىره. ماذا كاف يضرنا لو كنا كرماء بالماؿ؟ ماذا  
كاف يضرنا لو أنا استخدمنا الماؿ في الطريع الشرعي الذم رسمو اهلل؟ ماذا كاف يضرنا لو أنا 



  

 ~1369 ~ 
 

التمتع بماؿ اهلل. ماذا كاف يضرنا؟ الماؿ كلو كاف  جعلنا قلوبنا كقفان على حب اهلل كأيدينا كقفان على
 يبقى لنا كالعز كلو كاف يبقى لنا. كأخوتنا ال يمكن أف تتفكك  ككحدتنا ال يمكن أف تنفالل .

 

كلكن أثرنا أف نجر الهبلؾ على أنفسنا بأيدينان لما ملئنا أفئدتنا بحب الماؿ بدالن من حب اهللن 
ترؼن اقتضانا ذلك أف نش  بالماؿن كأف نضن بو كأف نبخل بو. كلٌما اتخذنا الماؿ أداة بزخ ك 

كجاءت الفئات اإلسبلمية التي انطبعت بهذا الطابع ذاتون فتخاصموا كتنافركا كتهارجوا على ماؿ 
 باؿ.

ثم إف اهلل عز كجل فجر من مغبة ىذا الضبلؿ الذم  ثركه على عرش السعادة كالعزة التي أكرمهم 
 اهلل عز كجل.

اقل يسمع كبلـ رسوؿ اهلل كيرل في الكوف مالداؽ ما قالو عليو الالبلة كالسبلـن كيرل ىل من ع
بعينيو ثمرات كصايا رسوؿ اهلل باألمسن كما يرل بعينيو ثمرات اإلعراض عن كصية رسوؿ اهلل 

ن ىل من عاقل ال يدعوه عقلو إلى أف يرعوم فيالطل  مع رسوؿ اهلل بعد أف يالطل  مع اهلل.  اليـو

 

عاقل يغٌشي عقلو اإللحاد ال يخرج إلحاده من عقلو ليعود إلى ربو ليقوؿ لبيك اللهم ىل من 
لبيكن ىل من إنساف يعي حركة الكوف كيف يتحرؾ كيعود إلى سنن اهلل في قر نو كيف ينطعن ثم 
ال يسجد هلل عز كجل كسلطانو كال يعلم أف الحاكمية هلل كأف السلطاف سلطاف اهلل. كأف المنهج 

 ىو منهج اهلل عز كجل.المنقذ 

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل لي كلكم فاستغفركه فيا فوز المستغفرين
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 اإلٍالَ ١ٌٌ ك٠ٓ ؽمًٛ ..ٚأّب َِئ١ٌٚبد رؼزو٠ٙب ػمجبد

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف في الناس من يتالوركف أف التمسك باإلسبلـ ليس أكثر من االرتباط بجملة طقوس كعادات  
ود عليها كتتمرس بهان كيتالوركف أف اإلنساف إذا ركن إلى ما أيسر على النفس اإلنسانية أف تتع

ىذه العادات كعكف عليها كتعودت نفسو كاستأنست نفسو إليهان فقد أصب  مسلمان حقان كقد 
أدل ذمة اهلل سبحانو كتعالى في عنقون كثيركف ىم الذين يتالوركف اإلسبلـ بهذا المعنىن كىذا 

أذىاف ىؤالء الناس صورة معاكسة كمناقضة تمامان لدين تالوره خطيره جدانن ىذا التالور يضع في 
رى اٍلميٍؤًمًنينى عىلىى مىآ أىنتيٍم عىلىٍيًو  افى الٌلوي لًيىذى اهلل عز كجلن أين ىذا من قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل (م ا كى

ًبيثى ًمنى الط يًٍّب )ن كأين ىذا التالور من قولو سبحانو كتعالىهلل (ال م # أىحىًسبى حىت ىى يىًميزى اٍلخى
رىكيوا أىف يػىقيوليوا  مىن ا كىىيٍم الى يػيٍفتػىنيوفى # كىلىقىٍد فػىتػىن ا ال ًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمى  ن  الل وي ال ًذينى الن اسي أىف يػيتػٍ

اًذبًينى )ن كلو كاف اإلسبلـ جملة طقوس كعادات يركن إليها اإلنساف ف يتعود صىدىقيوا كىلىيػىٍعلىمىن  اٍلكى
عليها كيستأنس بها؛ إذان لما سمى اهلل ممارسة المسلم إلسبلمو جهادانن كلما قاؿهلل (كىجىاًىديكا ًفي 
اًدًه ىيوى اٍجتىبىاكيٍم ) كلما قاؿهلل  (كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا ) كلما قاؿهلل  الل ًو حىع  ًجهى

ليوىكيٍم أىيُّكيٍم (تػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه الٍ  يىاةى لًيىبػٍ ميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره # ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحى
) انظركا إلى كلمة يبلوكمن كاالبتبلء أشد أنواع االفتتاف كالزج في سبل الجهاد.  أىٍحسىني عىمىبلن
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حملها اإلنساف عن نفسون أيها األخوة إف اإلسبلـ في حقيقتو مسؤكلية كبرلن مسؤكلية يت 
كمسؤكلية يتحملها اإلنساف عن خاصتون كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن عن أىلو 
كأكالدهن ثم إنو مسؤكلية يتحملها اإلنساف جهد استطاعتو عن مجتمعون ذلكم باختالار ىو 

ريد أف يتحمل اإلسبلـن كألمر ما يضع اهلل عز كجل كىو الحكيم العليم العقبات في طريع من ي
ىذه المسؤكلياتن يضع أمامو عقبات تالده عن تحمل مسؤكليات نفسون كيضع أمامو عقبات 
شتى تالده عن تحمل مسؤكليات أىلو كأكالدهن ترل ماذا يالنع؟ أيؤثر الدعة كالركوف كعدـ 

االلتفات إلى ىذه التضاريس كالعقباتن ثم يجلس ىنالك  منان مطمئنان يجتر بضع عادات كطقوس 
شعاراتو ككلماتن كيسجل على نفسو أنو كاذبه في إيمانو كإسبلمون أـ إنو يخترؽ ىذه ك 

التضاريس كالعقبات كإف أضر  ذلك بدنياهن كإف أضر ذلك بمالالحو التي تبدك أنها مالال ن كإف 
زجو في بعض ما يتالور أنو خسراف! إف ىو فعل ذلك فقد برىن على أنو صادؽ في إسبلمون كىو 

من أصل  دنياه أضر  بآخرتون كمن أصل  » بلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل الذم يسمع ك
ن لو كاف اإلسبلـ منسجمان مع أىوائنا لما قاؿ رسوؿ « خرتو أضر  بدنياهن فآثركا الباقي على الفاني

اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذا الكبلـ؛ كلذلك فلف أمامكم أيها األخوة مقياس تمسكوا بو كتعرفوا 
من خبللو على مدل صدقكم في التمسك بدين اهللن كلما رأيتم أف اإلسبلـ ال ييحىمٍّلكم ثقبلن كال 
يتعارض مع شيء من مالالحكمن كأنكم تمارسوف إسبلمكم بكل بساطة كبدكف أم تبعات كأثقاؿ؛ 

أم ا فاعلموا أنكم من الذين اتخذكا من اإلسبلـ شعاراتو كطقوسو كابتعدكا عن مسؤكلياتو ك صارهن 
إف رأيتم أف تمسككم باإلسبلـ ىذا يزجكم في مالاعبن كيضعكم أماـ مشكبلتن كأف ىذه 

المشكبلت تجعلكم تحاركف في كيفية التوفيعن ثم إف ىذه المواقف تزجكم إلى الوقوؼ في باب 
اهلل عز كجل متضرعين كمتوسلين؛ فاعلموا أنكم تسيركف في الطريع اإلسبلمي الالحي  الذم أمر  

 هلل عز كجل.بو ا

نحن مسلموف .. كلكن ماذا كلفنا إسبلمنا أيها األخوة؟ لم يكلفنا إسبلمنا في أسواقنا شيئانن إنما 
نمارس تجاراتنا كما نهول كنشاءن كما من انحراؼ كانعطاؼ تقتضيو مالالحنا إال كنحن ننعطف 

يئانن لم يكلفنا إسبلمنا في معها متأكلين كمتناسين حكم اهلل كأكامرهن لم يكلفنا إسبلمنا في بيوتنا ش
مجاؿ التربية ألكالدنا كبناتنا شيئانن كلما قامت معضلةن ككلما قاـ تشاكس كتعاكس بين التربية 

اإلسبلمية التي كلفك اهلل أف تسلك ببناتك في طريقها تأكلتن كأطلت النظرن كتناسيت كتالورت 
يدم كليس طوع قدرتي كطاقتين إف أف اإلسبلـ ال يكلفك من ىذا شيئان أك قلت أف األمر خارج ب
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اإلسبلـ لم يكلفنا شيئان فيما يتعلع بالداقتنا كسهراتنان كذىابنا كإيابنان إسبلمنا قراءات نقرأىان 
كركعات نركعهان ككلمات نرددىان ككل ذلك عادات تستمرءىا النفسن كل إنساف تعود على شيء 

 ا اإلسبلـ فجهاد.استأنس إليون ليس اإلسبلـ ىذان ىذه بوابو اإلسبلـ أم

ا الن اسي  ا ال ًذينى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىارنا كىقيوديىى أين أنتم من قوؿ اهلل عزكجلهلل (يىا أىيػُّهى
اده الى يػىٍعاليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى)  ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى لماذا قرف كىاٍلًحجىارىةي عىلىيػٍ

البارم عز كجل أمره إياؾ تربية أبنائك كبناتك مع ىذه الالورة المرعبة لناره التي تحطم الحجارة 
كتحرقها كتحيلها إلى الهشيمن فماذا تالنع يا ترل بجسم اإلنساف؟ لماذا؟  لكي يحملك اهلل عز 

ن كتنسى كجل خطورة ىذه المسؤكلية تجاه أكالدؾ كبناتكن كلكنك تنسى جسامة ىذا الخطر
النهاية التي أنت على موعد معها يقينانن تنسى ذلك كلون لماذا؟ ألف مشكبلت عويالة تقف حاجز 
بينك كبين تربية بناتكن ما ىي ىذه المشكبلتن ما ىي؟ ليس ثمة عقبة ما تالدؾ عن أمر ربك 

إنما يكوف  أبدانن إف كنت عبدان هلل فاعلم أف نفعك يأتي منو كأف ضررؾ إنما يأتي منون كأف تقلبك
في قبضتون كأف مبدأؾ من لدنون كنهايتك إليو. فما خوفك من عباد اهلل بعد ىذان كاعلم أف 

خوفك من اهلل يجعل الناس كلهم يخافوف منك كيهابونكن كلكن خوفك من عباد اهلل يجعل ىؤالء 
 من الناس جميعان يزدركنك كيحتقركنكن ىل جربت؟ ىل جربت أف تضع مخافة اهلل في قلبك بدالن 

مخافة أم كائنو سواه؟ ثم ىل جربت إذا رأيت التعارض قد قاـ بين مالالحك الدنيوية كما كلفك 
اهلل بو من تربية أىلك كبناتك ثم  ثرت أمر اهلل على مالالحكن ىل جربت ربك فرأيت أنو تخلى 

ك؟ عنك؟ ىل جربت ربك فرأيت أنو لم يخلع معجزات الحفاكًة لك ك الرعايًة لك كاالنتالاًر ل
كلكن المسلم إذا ىاف على نفسو تركو اهلل للذؿ الماحعن كإذا كاف اإلنساف كريمان على نفسون 
خطيران عليو أمر ربو سبحانو كتعالى مليء القلب تعظيمان لمواله كخالقون أكدع في قلوب الناس 
ف جميعان تعظيمو كحبون فليت أني كجدتي مسلمان مارس دينو على ىذه الشاكلة ألريكم كيف أ

 الكوف كلو يسجد لو إف جاز التعبير.

رب  إنساف يقوؿهلل كلكني ضعيف ال أستطيع اختراؽ العقبات كال أستطيع تجاكز التضاريسن أنا 
إنساف ضعيف شهواتي تتأججن كأنا أقوؿهلل كلنا ذلك الرجل يا أخين كمن منا ليس ضعيفان؟ من منا 

لى االنحراؼ؟ إف كنت تتحدث عن ال تتأجج الشهوات بين جوانحو؟ من منا ال تهفو نفسو إ
الضعفن فليس ىناؾ عبد من عباد اهلل عز كجل ال يتالف بمنتهى ىذا الضعف حتى الرسل 
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كاألنبياءن كلكن مفتاح القوة ىو االلتجاء إلى اهللن ىل التجأت إلى اهلل؟ ىل شكوت ضعفك إلى 
فالتجأت إلى اهلل ربك؟ ىل أحسست بالمشكلة أكالن فشعرت أنك في موقف ال يرضى عنو ربكن 

بذؿ كصغار كشكوت إليو أنك ضعيف كتشبثت بأذياؿ رحمتو كبكيت على بابون كقلت لوهلل يا رب 
إنني أكره أف أعاليك كأحب أف أطيعكن لكني عبدؾ الضعيف الذم استرقتو الشهوات كاألىواءن 

ك قوةن ألم فتداركني يا رب برحمتكن كاهلل لئن فعلت ىذا لتجدف  أف اهلل عز كجل قد أبدؿ ضعف
ريؾى ًإال  بًالٌلًو) ىل في ىذا من تناقض؟ ال تناقضن قاؿ لكهلل  يقل اهلل عز كجلهلل (كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

(كىاٍصًبٍر) ثم أجابك قبل أف تعترض. كيف أصبر يا رب أنا ضعيف أنا عاجزن دنيام ىيمنت على  
ضعيف ال أستطيع أف أصبرن كيانين الدعة تمنعني من النظر كالمراقبة بشأف أىلي كأكالدمن أنا 

ريؾى ًإال  بًالٌلًو) فلذا لم يكن صبرؾ إال باهلل فما  قبل أف تعترض كتناقش جاء الجواب يقوؿهلل (كىمىا صىبػٍ
السبيل ألف ينجدؾ اهلل بالالبر؟ التجئ إليون كلكن الماليبة أننا لم نشعر بالمشكلة حتى نلتجئ 

 إليو.

لمالائب الدنيويةن كدارت عليو ألواف من الشدائد أرأيت إنسانان خسر تجارتو ككقع في أشد ا
الدنيوية كلم يستطع أف يجد حيلة للتخله منها ماذا يالنع؟ يطرؽ أبواب المشايخ أشكاالن 

كألوانان كيستجد بهم أف يعلموه دعاءن مستجابانن كيوطني نفسو أف يسهر الليل كلو ليسأؿ ربو أف 
اذا؟ ألنو شعر بمشكلة؛ كألف ىذه المشكلة أىمو يزيل عنو ضراءهن كأف يبدؿ لو شدتو رخاءن لم

أمرىان إنها الدنيا التي فاتتون فلذا كجدت أف مشكلةن قد أحدقت بدينين كىي توشك أف تبدؿ 
رضا اهلل عني غضبان كأف ال أستطيع أف أحل أمر ىذه المشكلة بيدمن فلماذا ال أستنجد كما 

المشكلة كما أتجو إليو لتلك؟ لماذا ال أقـو  استنجدت كما مضى؟ لماذا ال ألتجئ إلى اهلل لهذه
من الليل فأقوؿ يا رب إنني أريد أف تحيى بناتي حياة إسبلمية أينما ذىبن كحيثما كجدفن كلكني 
ضعيف ال أملك سبيل إلى تحقيع ذلك فاعني يا ربن كلقد قلت هلل (كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب 

تستنجد باهلل؟ إذان الستجاب لك؛ بل لقاؿ لكهلل لبيك يا عبدمن كلكنا لىكيٍم) لماذا ال تقـو الليل ك 
نتالور مشكبلتنا الدنيوية أكبر مما ىي أضعافان مضاعفةن كننقذؼ يمينان كشماالن في سبيل من 

يحلها لنان فلذا رأينا مشكبلت دنيوية تطوؼ بنان كإذا كجدنا أف اإلسبلـ غريب في ديارنان كإذا 
ـ ممزؽه مزدران في أىلينا كأكالدنان لم نحرؾ ساكنان كلم نتألم حتى نلجأ إلى كجدنا أف مظهر اإلسبل

اهلل سبحانو كتعالى كما التجأنا إليو من قبلن تلك ىي ماليبتنا التي أبدلت رخاءنا شدةن كتلك ىي 
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ماليبتنا التي جعلت سماءنا في ىذا الشتاء مجدبةن كأرضنا قاحلةن كال ندرم ما الذم سيأتي بو 
 الغد .

 

 

 

 

 

 

 

 فؼ١ٍخ ١ٌٍخ إٌظف ِٓ شؼجبْ ال رشًّ طبؽت لٍت ؽبلل

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 بة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذن

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

لقد ص   عن الٌنبيٍّ صٌلى اهللي عليًو كسل مى أنٌوي لم يكن يعٌظمي شهران من الٌشهوًر كيحتفي بًو بعدى شهًر 
 رمضافى المبارًؾ كما يعٌظمي كيحتفي بشهًر شعباف.

 



  

 ~1375 ~ 
 

عنهما أنٌوي قاؿى لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كلقد ركل الٌنسائيُّ من حديًث أسامةى بًن زيدو رضيى اهللي 
أم ما نراؾى تكثري الاٌلوـى في -كسٌلمهلل يا رسوؿى اهللن ما نراؾى تالوـي شهران كما تالوـي في شهًر شعباف 

فقاؿى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ذلكى شهره يغفلي عنوي الٌناس بينى  -شهرو كما تكثرهي في شهًر شعباف
شهره ترتفعي فيًو األعماؿي إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن فأحبُّ أف يرتفعى عملي إلى  رجبى كرمضافن كىو

 اهلًل عز  كجل  كأنا صائم".

 

ـي أحمد عن عبًد اهلًل بًن عمركو رضيى اهللي عنوي أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى  كلقد ركل اإلما
من شعبافهلل فيستغفري للمستغفرين كيسترحمي المسترحمينن  قاؿهلل "يطٌلعي اهللي على عبادًه ليلةى الٌنالفً 

أم إال من كافى ينطوم قلبوي على غلٍّ كضغينةن كقاتل نفسو لغيًر -إال صاحبى شحناءو كقاتلى نفس". 
 حٌع.

ـى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى  كقد ركت عائشةي رضيى اهللي عنها فيما ركاهي البيهقيُّ أنٌها قالتهلل قا
ليلةن فالٌلى فأكثرى من الاٌلبلًة كسجدى فأطاؿى في سجودًه حٌتى ظننتي أنٌوي قد قيبض. فقمتي فحرٌكتي 
إبهاموي فتحٌرؾى فرجعتن فسمعتوي يقوؿي في سجودههلل "اللهم  إٌني أعوذي بعفوؾى من عقابكن كأعوذي 

نفسك". فلٌما برضاؾى من سخطكن كأعوذي بكى منكن ال أحالي ثناءن عليك أنتى كما أثنيتى على 
ـى من سجودًه كانتهى من صبلتًو التفتى إلي  قائبلنهلل "يا عائشة أظننًت أف  الٌنبي   صٌلى اهللي عليًو -قا

قد خاسى بًك"؟ فقالتهلل ال يا رسوؿى اهللن كلكٌنني ظننتي أٌنكى قد قيبضتى من طوًؿ  -كسٌلم
لٌنالًف من شعبافن يطٌلعي اهللي عز  كجل  فيها سجودؾ. فقاؿى لهاهلل "أتعلمينى أمُّ ليلةو ىذه؟ إنٌها ليلةي ا

 على عبادهن فيغفري للمستغفرينن كيسترحمي المسترحمينن كيؤٌخري أىلى الحقًد كما ىم".

 

 ىذه األحاديثي تدلُّنا على أمريًن اثنينهلل

 أٌكليهيماهلل فضيلةي ىذا الٌشهًر عمومان. ثانيًهماهلل فضيلةي ليلًة الٌنالًف من شعبافى خالوصان.

ا يدؿُّ ىذا الذم يقولوي لنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى على أمرو  خرى أجل  كأخطرن لو تنبٌػٍهنا كم
ـي في ىذه األحاديًث كغيرًىا على أف   ـي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل إليًو كتأٌملناه. يدلُّنا كبل

لعباداًت التي نتالٌوريىا ىي كحدىا عباداتو ىنالكى تفاعبلن كتداخبلن تاٌمانن بل كحدةن كاملةن بينى ا



  

 ~1376 ~ 
 

يػيتػىقىر بي بها إلى اهلًل عز  كجٌلن كبينى الواجباًت اإلنسانٌيًة كالخدماًت اإلنسانٌيًة التي ندبى اهللي سبحانوي 
 كتعالى إليها عباده.

ـي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في ىذًه األحاديًث كغيرًىا ينٌبهنا إلى أف  الع بادةى التي خلعى كبل
ُـّ  اهللي اإلنسافى لممارسًتها ليست عبارةن عن الٌشعاراًت المحالورًة المعدكدًة مٌما يسٌميًو العوا

عبادات. كإنٌما العبادةهلل ىي أف يتقٌربى اإلنسافي إلى اهلًل عز  كجل  بكلٍّ عملو إنسانيٍّ ييالل ي حاؿى 
قبلى اإلنسافي إلى األعماًؿ اإلنسانٌيًة يرعاىا من المسلمينى كيبعدىم عن الفساًد كأسبابًو. فمهما أ

أجًل رضى اهلًل سبحانوي كتعالىن كمهما كافى حارسان على المجتمًع اإلنسانيٍّ إلبعادًه عن المفاسًد 
كلتحقيًع كجوًه الماللحًة فيون كمهما كافى اإلنسافي مقببلن إلى إخوانًو بقلبو سليمو من الٌضغائنن 

و متعٌبده متبٌتله هلًل سبحانوي كتعالى. كمهما كافى اإلنسافي منبٌتان عن مجتمعًون قد سليمو من األحقادن فه
حالرى نفسوي من حياتًو التي أقاموي اهللي فيها ببضعو من الٌشعائًر يظنُّها الجسرى الوحيدى بينوي كبينى الجٌنةن 

عباًد اهلًل تعاملى معهم على من صبلةو أك صياـو أك نسكو كغيًر ذلكن حٌتى إذا حافى لوي الٌتعاملي مع 
 أساسو من رغباتًو كرعوناتًًو كأنانٌيتًو كحظوًظ نفسون كإذا ذيكٍّرى قاؿى إف  الٌدنيا مكٌونةه من شطرينهلل

الٌشطري األٌكؿهلل محرابه يتعٌبدي اإلنسافي فيًو ربٌو. كالٌشطري الثٌانيهلل سوؽه يقبلي اإلنسافي فيها إلى 
 مالالحًو كدنياه.

عن كتالٌوره مناقضه لما جاءى بًو الٌرسلي كاألنبياءن كلما أكحى اهللي عز  كجل  بًو إلى نبٌيًو ىذا تالٌوره بش
محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلما نقرىؤيهي في كتاًب اهلًل سبحانو. ألم تقرؤكا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل 

 على ما في قلبو كىو ألدُّ الخالاـ كإذا ))كمن الٌناًس من يعجبيكى قولوي في الحياًة الٌدنيا كييشًهدي اهللى 
توٌلى سعى في األرًض ليفسدى فيها كيهلكى الحرثى كالٌنسلى كاهللي ال يحبُّ الفساد((. ىذا اإلنسافي 

الذم ينعى عليًو اهللي سبحانوي كتعالى دعواهي العريضةى أنٌوي مؤمنه كأنٌوي متعٌبده كأنٌوي متبٌتل. يردُّ اهللي سبحانوي 
عليًو دعواهي ىذًه ببرىافو ال من العباداًت التي تؤٌدل في المحاريًب كالمساجد. كلكن يردُّ كتعالى 

عليًو برىانوي بسعيًو في مناكًب األرًض عندما يفسدي ما ىوى صال ن كعندما يسيءي إلى إخوانون 
 كعندما يشيعي العبثى في المجتمًع أيٌان كافى نوعي ىذا العبث.

 

 الذم يوض ي أف  دعواهي باطلةن كأنٌوي ميٍفتىًئته على اهلًل سبحانوي كتعالى.ىذا الٌدليلي القومُّ 
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كانظركا كتأٌملوا مٌرةن أخرل في ىذا البياًف اإللهٌيهلل )كمن الٌناًس من ييعجبيكى قولوي في الحياًة الٌدنيا(. 
رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو ربٌما كافى كثيرى ذكرو كأكرادن كربٌما كافى كبلموي مالبوغان بكبلـً اهلًل ككبلـً 

كسٌلم. )كمنى الٌناًس من ييعجبيكى قولوي في الحياًة الٌدنيا كييشًهدي اهللى على ما في قلًبًو كىو ألدُّ 
الخالاـ كإذا توٌلى(ن ىذا ىو الٌدليلي على صدقًو أك كذبوهلل )كإذا توٌلى سعى في األرًض ليفسدى فيها 

 حبُّ الفساد(.كيهلكى الحرثى كالٌنسلى كاهللي ال ي

ىذا الذم يقولوي لنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى عن فضيلًة شعبافى كفضيلًة ليلًة الٌنالًف من 
شعبافى يوض ي لنا الٌتمازجى كالٌتداخلى بينى تعامًل اإلنساًف مع أخيًو اإلنسافن كبين اإلقباًؿ إلى اهلًل عز  

عاكًف اإلنسانيٍّ ما بينكى كبينى أخيك. صبلتيكى كنيسيكيكى كصيامكى كجل  متبٌتبلنن تبٌتلكى سبيله إلى التٌ 
كحجُّكى كزكاتيٍكن كلُّ ذلكى غذاءه لتطهيًر القلًب من الٌشوائًب حٌتى تستطيعى أف تتعاملى مع إخوانكى 

لظٌاىًر معاملةن أخويٌةن صافيةن عن كدكراًت األحقاًد كالٌضغائن. فلئن كافى اإلنسافي متعبٍّدان لربًٌو في ا
هي  هي عباداتيو؟ كماذا عسى أف يفيدى كلكن  قلبىوي مليءه باألحقاًد على عباًد اهللن ماذا عسى أف تفيدى

ـي أف  اإلنسافى مهما بلغى في عبادتًو كمهما بلغى  نسكيو؟ كلذلكى أعلنى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
أقبلى إلى اهلًل في مواسًم العبادًة كهذا  في نيسيكًو كصبلتًو كصيامون كمهما التق ى الفرصن كمهما

الٌشهًر مثبلن أك كليلًة الٌنالًف من شعبافى كلكن  قلبوي كافى منطويان على بغضاءن كافى منطويان على 
حقدن كافى منطويان على أنانٌيةو أك مكرو بعباًد اهلًل عز  كجل  من إخوانًو فلف  اهللى ال يقبلي صياموي كال 

ظري إليون كال يستجيبي لوي دعاءىهن كيؤٌخرهي كيجٌمدي دعواهي إلى أف يالل ى حالون كإلى أف زكاتون كال ين
يعودى إلى إخوانًو الذينى أساءى إليهم لئلصبلًح كالمسامحة. ذلكى ألف  دينى اهلًل عز  كجل  قائمه في كلٍّ 

سباًب التي تالل ي حاؿى المسلمين مبادئًو الفكريًٌة االعتقاديًٌة كالٌسلوكٌيًة العباديًٌة قائمه على األ
 كتجمعي أمرىم كتلمُّ شعثهم كتزيلي أسبابى البغضاًء كتذيبيها مٌما بينهم.

على ىذا المحوًر يدكري محوري ديني اهلًل عز  كجٌل. كأسأؿي اهللى سبحانوي أف يجعلنا مٌمن يتأٌملي في كبلـً 
 ككصاياهي كإرشاداتًو لنا. المالطفى لياللى إلى الٌشغاًؼ الذم يقفي عندهي في بيانوً 
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ـي يوـً الٌنالًف من شعباف أيُّها اإلخوةي فلم نجد دليبلن خاٌصان على استحباًب صياـً ىذا اليوـً  أٌما صيا
بالٌذاتن نعم صياموي يدخلي في عموـً ما تحد ثى عنوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى من فضيلًة 

الاٌلوـً فيو. مع العلًم بأف  اإلنسافى ال يجوزي لوي أف يبدأى صيامان في ىذا  صياـً ىذا الٌشهًر كاإلكثاًر من
ـى قبلى ذلك.  الٌشهًر بعدى دخوًؿ الٌنالًف الثٌاني منون فلف أرادى فليبدًأ الاٌليا

أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلنا من عبادًه المرحومينى إذا استرحموان كأف يجعلنا من عبادًه 
إذا استغفركان كأف يجعلنا من المجابينى إذا دعوا كطلبوان أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى المغفورينى 
 العظيم.
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 اإلِبَ اٌش١ٙل ِزؾلصبً ػٓ ِظ١جزب ا١ٌَٛ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  مالائبى المسلمينى اليوـى كثيرةن كقد تكاثرت النباؿ على اإلسبلـً كالمسلمينى من كلٍّ حدبو 
أفدحي من سائًر المالائبن كأبعدي تأثيران من سائًر الفتن. ىذه  كصوب. كلكن  ىنالكى ماليبةن 

ـي على ألسنًة كثيرو من المسلمين. لقد انتهى اإلسبلـ على ألسنًة   الماليبةهلل ىي ما انتهى إليًو اإلسبل
كثيرو من المسلمينى كعلمائهم كديعاتهم إلى ما يشبوي منبران يستعملوي صاحبي كلٍّ منهجن كصاحبي  

ـي بفعًل كثيرو من المسلمين إلى ذيلو من الٌذيوًؿ يمكني أف يكوفى خادمان كلٍّ رأم.  لقد تحٌوؿى اإلسبل
ألمٍّ اٌتجاهن كيمكني أف يكوفى خادمان ألمٍّ رأمو من ااراًء بل ربٌما ألمٍّ محنةو من الًمحن. كالماليبةي 

ـ  المسلمين الذي نى لم يػيتى  لهم أف يتزٌكدكا الفادحةن كالماليبةي الكبرل من كراًء ذلكهلل ىي أف  عوا
بزادو عميعو من الثٌقافًة اإلسبلمٌيةن يلتفتوفى إلى اإلسبلـً عن يمينو كيلتفتوفى إلى اإلسبلـ الذم ييد عى 
أنٌوي إسبلـه عن شمائلهمن كيلتفتوفى إلى ما يػيعىدُّ أنٌوي طوؽ اإلسبلـً من أماًمهم أك من كرائهم. كإذا 

ةن كإذا بًو مجموعةي فتاكل متعارضة. كإذا باإلسبلـً أشبوي ما يكوفي بوعاءن بهذا اإلسبلـً  راءه متناقض
ى بأمٍّ شيءن من أمٍّ صنفن كمن أمٍّ نوع. ىؤالًء العواـ كيفى يفهموفى اإلسبلـ؟ كبأمٍّ  يىاللي ي أف ييمؤلى

 حاليلةو يرجعوفى من ىذه الاٌلوًر المتناقضًة المتعارضًة التي تسٌمى جميعان إسبلمان؟

ُـّ باإلسبلـً فبل عجبن بل لىًئًن اشمأزُّكا منوي فبل عجبن إذا تالٌوركا  لىًئنً  استخف  ىؤالًء الٌناسي العوا
أف  ىذا ىو اإلسبلـ. اإلسبلـي صوت يمكني أف تمؤلهي بأمٍّ لغةن كىو لغةه يمكني أف تملئها بأمٍّ اتجاه 

إلسبلـً في أذىاًف كثيرو من كبأمٍّ رأمو كبأمٍّ مذىبو من المذاىب. كىكذا تتبٌخري حقيقةي ا
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المسلمينن كيرجعوفى بالورةو مزيٌفةو مشٌوىةو عن ديًن اهلًل سبحانوي كتعالىن كإذا  ؿى اختبلؼي 
المسلمينى إلى أف يختلفى إسبلمهمن كإذا  ؿى تمٌزؽي المسلمينى إلى أف يمٌزقوا فيما بينهم أيضان 

 إسبلمهمن تحٌدٍث عن ىذه الماليبًة كال حرج.

ؽى المسلموفن يمكني ىذا .. كلكن  اإلسبلـى يعيدىم في يوـو ما إلى الوفاًؽ كالوئاـ. كلكن أف يتمزٌ 
ن فيمٌزقوا اإلسبلـى أيضان كيجعلوهي قطعان كمزقان  إذا أبى المسلموفى إال أف ينقلوا تمٌزقهم إلى اإلسبلـً

ليًو فيعيدىىم يومان ما إلى متعارضةن متخاصمةن فأمُّ رأًس ماؿو بقيى للمسلمين حٌتى يمكني أف يعودكا إ
 سابًع عزىم كإلى سابًع كحدتهم كتضامنهم.

 ما من أرىًب الكلماًت التي تطرؽي ااذافن إذا قيلىهلل 
إنٌنا لنذكري أف  كلمةى )الفتول( كانت في يوـو

 ىذًه الفتولن أك إذا قيلى لعالمو من العلماًءهلل أعًطنا الفتول في ىذا األمر. ارتعدت فرائاليون كنظرى 
إلى الكلمًة كماذا تعني الكلمة؟ تعنيهلل أف ينطعى باسًم اهللن كأف يتكل مى عن اهللن كأف يحٌدثى الٌناسى 

 عن حكًم اهلًل سبحانوي كتعالى.

إننا لنذكري يومان كافى المسلموفى ينظركفى فيًو إلى ىذًه الكلمًة على أنٌها أخطري ما يمكني أف يخرجى من 
دخلى في القلبن كأخوؼي ما يمكني أف يسرمى في الٌنفًس كاألعضاًء الفمن كأرىبي ما يمكني أف ي

 كالجوارحن ذلكى ألف  المفتي إنٌما يتكٌلمي كما قلتي لكم باسًم اهلًل كعًن اهلل.

كلقد عرؼى الٌتاريخي ىذا النوع من سائًر أئٌمًتنا األعبلـن كلقد جاءى رجله من أقالى المغرًب في يوـو 
ماـً داًر الهجرًةن إلى اإلماـً مالكو رحموي اهللي تعالى كرضيى اهللي عنو. كنثرى رسالتوي ما يحملي رسالةن إلى إ

بينى يديون كإذا فيها ما يقاربي أربعينى سؤاالن أجابى على الٌنذًر اليسيًر منهان ثم  قاؿى في حعٍّ سائًر 
احبي الٌرسالةهلل لقد أيرًسلتي ن قاؿى لويهلل ال أدرم. قاؿى ص-كىي تزيدي على الٌثبلثين-األجوبًة األخرل 

إليكى من أقالى المغربن كجئت إليكى خبلؿى أشهرن فماذا أقوؿي لمن أرسلوني إذا عدت؟ قاؿى لوي 
ـي مالكهلل قل لهمهلل يقوؿي لكم مالكهلل إنٌوي ال يدرم. ىذا دينن مالكه عندما يريدي أف يفتي إنٌما  اإلما

أرضو تقلو؟ كأمُّ سماءو تظلو إف ىو لغا في دين اهلل؟ كإف ينطعي باسًم اهللن إنٌما يتكٌلمي عن اهلل. كأمُّ 
 ىو تكل مى بما ال يرضي اهللى سبحانوي كتعالى؟

ككما قلتي لكمن فلف  مرد  ىذًه الماليبًة إلى ماذا؟ إلى صورًة اإلسبلـً في أذىاًف عاٌمًة المسلمينن 
لٌتائهين. مطلوبه مٌني أف أفت ى السُّبيلى بل إلى صورًة اإلسبلـً في أذىاًف كثيرو من الفسقة كالضالين كا
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ـى الٌتائهينى كالضالين كالفسقة لكي يتفٌهموا اإلسبلـى كلكي ينجذبوا حٌبان إلى ديًن اهلًل سبحانوي  أما
كتعالى. كلكن  اٌتخاذى اإلسبلـً لغةن لكلٍّ صاحًب رأمن كأداةن لكل  من يريدي أف يحالٍّنى رأيىوي بحٌجةن 

عيدان عن ىؤالًء الٌناسن يجعليني أحجبي ىؤالًء الٌناسى عن اإلسبلـ. ككم من ىؤالًء يجعلي اإلسبلـى ب
اإلخوةي  الفسقة الٌضاٌلوفى الٌتائهوفى عن اإلسبلـً كالذينى لم يػيتى  لهم أف يفهموهن عندما يفتحوفى 

من ىناؾن كلُّها   ذانىهم ليسمعوا فتولن إسبلمٌيةن من ىنان كفتولن إسبلمٌيةن من ىناؾن كفتولن إسبلمٌيةن 
متعارضةن كالكلُّ يتعٌلعي بموضوعو كاحد. ىذا اإلنسافي الٌضائعي الٌتائوي الذم ييطلبي مٌني أف أىديوي إلى 
ـى  ؿى حالوي؟ لقد انالرؼى عن اإلسبلـً انالرافان كليانن كأدارى  صراًط اهلًل كأف أحبٍّبى إليًو اإلسبلـن إال

رى أف  اإلسبلـى مجموعةي  راءو ابتدعىها شيوخ اإلسبلـن ابتدعوىا كما إليًو ظهرهي فقد اشمأز  منون كتالو  
 شاؤكان أك ابتدعوا كما شاءىا لهم رؤساؤيىم ككبراؤىم.

كلكن ىل كقفتم عندى قولًو سبحانوي كتعالى كىوى يالٌوري كقفةى ىؤالًء الذينى يمٌزقوفى اإلسبلـى بألسنتهم 
 كيحاسبػيهيمي اهللي على ىذا العملن ماذا يقولوف؟ )ربٌنا إنٌنا أيٌما تمزيعن عندما يقفوفى بينى يدًم اهللً 

أطعنا سادتنا ككيبػىرىاءىنا فأضٌلونا الٌسبيلى ربٌنا  تهم ضعفيًن من العذاًب كالعنهم لعنان كبيران(. ىكذا 
معان. ذلكى ألف   يقولوفن كلكن  لعنةى اهلًل تحيعي بالٌتابًع كالمتبوًع معان. كلكن  لعنةى اهلًل تحيعي بالٌطرفينً 

أكلئكن لن يهٌمهم من اإلسبلـً إال أف يٌتخذكهي مطية ألىوائهمن كىؤالًء لن يهٌمهم من اإلسبلـً إال 
أف يتقٌربوا بواسطتًو إلى رؤسائهم ككبرائهم. أٌما سلطافي اهلًل سبحانوي كتعالى فلم يلتفت إليًو ال ىؤالًء 

 كال أكلئك.

ن أف نلقيى بآذاننا إلى من كافى إلى األمًس القريًب يحاربي دينى اهللن إنٌها ماليبةه كبرل أيٌها اإلخوة
كيغلعي مساجدى اهللن كيكٌممي أفواهى من يتكل مي باسًم اهلل. إذا بًو اليوـى يتكل مي باسًم اإلسبلـن كيبٌرري 

.أعمالوي باسًم اإلسبلـن كيستنال  المسلمين ليسٌبحوا بحمدًه ألنٌوي يسيري على صراًط اإل  سبلـً

إنٌها لماليبةه فادحةه أف نلتفتى إلى الٌشرؽن كنلتفتى إلى الغربن كإلى ما بينهما كإلى جنوبو كشماؿو 
لنالغيى إلى حقيقًة اإلسبلـن فنجدى اإلسبلـى ممٌزقان بينى ااراًء المختلفةن ممٌزقان بينى المذاىًب 

ى رب  العالمين؟ بوسعي أف أخادعى المتقارعًة المتعارضة. تيرلهلل ىل يمكني لئلنساًف أف يخادعى حتٌ 
أخي كزميلي بل بوسعي أف أخادعى رئيسي. لكن أىفػىييخدىعي اهللي سبحانوي كتعالى؟ المحاموفى كثيران ما 

يخادعوفى القوانينن كمن الٌسهًل جٌدان أف يعمدى اإلنسافي إلى جملًة ألفاظ كيًتبت على كرقة فيتبلعبى 
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ًة المحامينى الذينى ال يٌتقوفى اهللى كال يلتزموفى مبدأن أخبلقٌيان في بها كيتأكلهان كتلكى ىيى سرُّ صنع
 حياتهم. األمري يسيرن كالقانوفي يمكني أف ييخدىعن بل إف  كاضعينى القوانينى ربٌما يمكني أف ييخدىعوا.

أف  اهللى عز  لكن عندما يكوفي القانوفي قانوفى اهللن كعندما تكوفي الٌشريعةي شريعةى اهللن كعندما أعلمي 
كجل  مط ًلعه عىلىٌين ال تخفى عليًو مٌني خافيةهلل ))كلقد خلقنا اإلنسافى كنعلمي ما توسوسي بًو نفسوي 

كنحني أقربي إليًو من حبًل الوريد((. كيفى يمكني أف أتالو رى أنٌني نجحتي في ىذا الخداع؟ أك أنٌني 
وي اهللي تعالى في كتابًو الموافقات في باًب نجحتي في ىذا الٌتضليل؟ كلقد قاؿى الٌشاطبيُّ رحم

الٌنالوًص كتأكيًلهان قاؿهلل )إف  صناعةى الٌتبلعًب في الٌنالوًص صناعةه قديمةن أتقنها بنو إسرائيلى ذاتى 
ن كىم الذينى قاؿى اهللي عنهمهلل ))فويله للذينى يكتبوفى الكتابى بأيديهم ثم  يقولوفى ىذا من عنًد اهلًل  يوـو

ـي اهلل. يقوؿي  ليشتركا بوً  ثمنان قليبلن فويله لهم مٌما كتبت أيديهم ككيله لهم مٌما يكسبوف(( ىذا كبل
الٌشاطبٌيهلل )صناعةي الٌتبلعًب بالٌنالوًص صناعةه قديمةه سهلةه أتقنها بنو إسرائيل(ن كيتقنيها اليوـى من 

اهللن ىم الذينى لم يركا  يسيركفى على نهجهم كيٌتبعوفى دربهمن من ىم؟ ىم الذين استهانوا بحيريماتً 
لئلسبلـً قداسةن ىمي الذينى كافى إيمانػيهيم إيمانان ظاىريٌان اصطبغت بًو ألسنتهمن أٌما قلوبهم ففارغةه عن 
مهابًة اهللن فارغةه عن الخوًؼ من اهللن فارغةه عن تالٌوًر يوـو سيقفوفى فيًو عراةن حفاةن غرالن بينى يدًم 

ىافى عليهم أف يتبلعبوا بالٌنالوصن ىافى عليهم أف يتبلعبوا بكبلـً اهللو  اهلًل سبحانوي كتعالىن كلذلكى 
 سبحانوي كتعالى.

ُـّ الذين انتظركا أف  ُـّ المساكيني من المسلمينن من الذم سيحملي أكزارىم؟ ىؤالًء العوا كالعوا
الفتاكل الٌضالًٌة  يفهموا اإلسبلـى من علماًء اإلسبلـً أك من رؤساًء اإلسبلـ. كلكٌنهم تاىوا بينى ىذه

المضٌلًةن تاىوا بينى ىذًه الفتاكل المتناقضًة المتالارعًة العجيبةن فعادكا كقد اشمأٌزكا من ىذا 
اإلسبلـن عادكا كقد استخٌفوا بهذا اإلسبلـ. منذا الذم سيحملي أكزارى ىؤالًء الٌناًس غدان؟ تلكى ىي 

ي أيكلى درجاًت قائمة المالائب. أقوؿي قولي الماليبةي الفادحةي الكبرلن كىي الماليبةي التي تقفي ف
 ىذا كأستغفري اهللى العظيمن فاستغفركهي يغفر لكم...
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 ٌّٓ ٠جؾش ػٓ هؽّخ هللا فٟ ىِٓ اٌشلائل

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ـى اإلنسافى في ىذه الحياًة الٌدنيا لحكمةو باىرةو عظيمةو ىي االبتبلءن كلقد  إف  اهللى عز  كجل  قد أقا
اإلنسافي في ىذه الٌدنيا ابتبلءن ألخيًو اإلنسافن فقاؿى عز  كجل  في  قضى اهللي عز  كجٌل أف يكوفى 

 محكًم تبيانوهلل ))كجعلنا بعضكم لبعضو فتنة أتالبركفى ككافى ربُّكى باليران((.

 

كمظاىري ابتبلًء اإلنساًف بأخيًو اإلنساًف كثيرةن كلكٌني ألفتي الٌنظرى اليوـى إلى أىٌمها كأخطرىا. لقد 
انوي كتعالى بينى عبادًه في داًر الٌدنيا في الٌرزًؽ كالماًؿ كالغنان ثم  ابتلى الغني  بالفقيًر فاكت اهللي سبح

كابتلى الفقيرى بالغنٌي. ابتلى الغني  بالفقيًر ليعطيى كينفعن كابتلى الفقيرى بالغنى كبالغنٌي ليتعٌففى 
 كيتعالى كتكوفى يدهي اليدى العليا.

 

قادران كىو الغنيُّ عن كلٍّ شيءو أف ييغًنيى ىذا كذاؾ من فضلون كلكن  اهللى عز   كقد كافى اهللي عز  كجل  
كجل  كما قلتي لكم أرادى أف يبتليى العبادى بعضهم ببعضو ليثيبهم إف أٌدكا كاجبى االبتبلءن كليعاقبهم 

 بحانوي كتعالى.إف نكالوا على أعقابهم كتمٌردكا على حكًم اهلًل عز  كجل  كعبوديٌتًو للٌديٌاًف س

 



  

 ~1384 ~ 
 

كقد أنبأنا اهللي عز  كجل  عن اعتراضو اعترضى بًو المشركوف عندما سمعوا أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي 
عليًو كسٌلم يأمري األغنياءى أف يعودكا بفضوًؿ أموالهم على الفقراءن اعترضوا كقالواهلل كلماذا نعطي 

زٌاؽ؟ فأحرل بهؤالًء الفقراء أف يطلبوا من اهلًل مباشرةن. كقد كأنتى تقوؿي إف  اهللى غنيٌّ كريم كأنٌوي ىو الرٌ 
سٌجلى البيافي اإللهيُّ اعتراضهم ىذا للعبرةهلل ))كإذا قيلى لهم أنفقوا مٌما رزقكم اهلل قاؿى اٌلذينى كفركا 

 لٌلذينى  منوا أنطعمي من لو يشاءي اهللي أطعمو إف أنتم إال في ضبلؿو مبين((.

هلل في كتاًب اهلًل من أٌكلًو إلى  خرهن ىل تجدكفى فيًو  يةن نه  البيافي اإللهيُّ فيها كتأٌملوا يا عبادى ا
على أف  اإلنسافى يملك ماالن؟ أبدانن لن تجدكا ىذا الكبلـى أبدانن على الٌرغًم من أف  خياؿى اإلنساًف 

ػيٍّلي إليًو أنٌوي يملكي ما يحويًو من رزؽن إنٌما الٌتعبيري  اإللهيُّ يدكري بينى عبارتيًن اثنتينن منها دائمان ييخى
قولوي عز  كجل هلل ))كأنفقوا مٌما جعلكم مستخلفينى فيو((ن يذٌكرؾى اهللي عز  كجل  بأٌنكى مستخلفه في 
الماًؿ الذم كضعوي تحت يدؾن أك يقوؿي بمكافو  خرهلل ))ك توىم من ماًؿ اهلًل اٌلذم  تاكم((ن فهو 

 عها اهللي عز  كجل  تحتى يدؾ.أيضان استخبلؼ كأمانةه أكد

فما الموقف بالٌنسبًة إلنسافو سمعى كتابى اهللن كعلمى أف  المالكى ىو اهللن كعلمى أف  ىذه الٌدنيا داري 
ابتبلء كأف  اهللى فاكتى بينى الٌناًس في الٌرزًؽ حٌتى يبتليى بعضهم ببعض. كمع ذلكى أعرضى عن كبلـً 

لى من الماًؿ الذم استخلفوي اهللي عز  كجل  عليًو حجابان صفيقان بينوي كبينى اهلل عز  كجل  كحكمون كجع
ـي  ربٍّ العالمينن فهو معرضه عن أمرهن مبتعده عن حكمون متباهو بالماًؿ الذم يملكن يمرُّ عليًو العا

اهلًل عز   إثرى العاـً كنداءي اهلًل يبلحقو كىو معرضه ال يستجيب. كيسمعي بينى الحيًن كااخًر كبلـى 
كجٌلهلل )كالذين يكنزكفى الٌذىبى كالفٌضةى كال ينفقونها في سبيًل اهلًل فبٌشرىم بعذابو أليم*يوـى ييحمى 
عليها في ناًر جهٌنمى فتكول بها جباىهم كجنوبهم كظهورىم ىذا ما كنزتم ألنفسكم فذكقوا ما كنتم 

كجل  بو يمنعوي من أف يشعرى بخطورًة ىذا  تكنزكف(. كمع ذلك فلف  سيكرى الماؿ الذم مٌتعوي اهللي عز  
 اإلنذاًر كبجسامًة ىذا الوعيد.

 

عبادى اهللهلل ما الذم يمنعي اإلنسافى من أف يعودى إلى إخوانًو بحعٍّ كضعوي اهللي في عنقو؟ ما الذم يمنعوي 
تجارةن رابحةن من ذلك؟ خوؼي الفقر؟ إف  اهللى عز  كجل  ضمنى لكى أف يغنيكى بما تفعلن كأف يجعلوي 

ـي إذ قاؿهلل "ما نقهى ماؿه  لك  في الٌدنيا قبلى ااخرة. كقد أٌكدى ذلكى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
من صدقة". ما الذم يمنعي ىذا اإلنساف؟ دعول أنٌوي مالك؟ إنٌوي ليسى مالكان لشيءن إنٌوي ال يملكي 
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ل  ىو المالك كما ينبغي أف يشعر المعطي بأمٍّ مٌنةو ذاتو حٌتى يملكى ما يزعمي أنٌوي مالون اهللي عز  كج
 على المعطىن بل إنٌوي يؤٌدم كظيفةن كٌلفوي اهللي سبحانوي كتعالى بها.

كسٌمى اهللي سبحانوي كتعالى ىذا القدرى الذم فرضوي في ماًؿ األغنياًء حٌقانن بل إف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي 
ؿي فيما يركيًو عليٌّ رضيى اهللي عنوي بسندو صحي و عن رسوًؿ اهلًل صٌلى عليًو كسٌلم يزيدي ىذا بيانان فيقو 

اهللي عليًو كسٌلمهلل "إف  اهللى فرضى على األغنياًء في أموالهم بالقدًر الذم يسعي فقراءىمن كلن ييجهىدى 
بهم عذابان الفقراءي إذا جاعوا أك عىركا إال بما يالنعي أغنياءيىمن كإف  اهللى يحاسبهم على ذلكى فمعذٌ 

شديدان". كقد ركل أبو داككدي في مراسيلو كركل الطٌبرانيُّ كالبيهقيُّ عن كثيرو من الاٌلحابًة مرفوعان 
عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم أنٌوي قاؿهلل "حاٌلنوا أموالكم بالزٌكاة"ن كاسمعوا كبلـى رسوًؿ اهلًل 

مرضاكم بالاٌلدقةن كاستقبلوا أمواجى الببلًء بالٌتضٌرًع  أيٌها اإلخوةهلل "حاٌلنوا أموالكم بالزٌكاةن كداككا
كالٌدعاء". كلقد كافى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى كثيرى الجوًد في عاٌمًة حياتًو كلكٌنوي كافى أكثرى 
الٌناًس جودان كأكثرى ما يكوفي جودان في ىذا الٌشهًر المبارؾن كانت يدهي كالٌريً  المرسلةن كىذا ىو 
 الٌشهري الذم يذٌكرنا بًو القر فن كالذم كانت ىذه ىي صفةي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم فيو.

 

فيا عبادى اهللهلل أما تحٌبوفى أف يرحمكمي اهللي كأنتمي الذين تتأٌففوفى من الٌشدائد؟ كأنتم الذم تسألوفى عن 
التي حاقت بنا بدؿى الٌرخاء؟ أال تحٌبوفى  رحمًة اهلًل عز  كجل  كعن ماليرىا؟ كعن سبًب ىذه الٌشدائدً 

أف تتنٌزؿى عليكم رحماتي اهلًل عز  كجٌل؟ إذان فاسمعوا قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن كقد 
ذكرى ذلكى مراران كريًكمى بطرؽو عديدةهلل "من ال يىرحىم ال ييرحىم". لن يرحمى اهللي سبحانوي كتعالى أناسان  

حموا فلم يتراحموان كإذا كٌنا نجدي بعدنا عن الٌتراحمن كإذا كٌنا ننظري فنجد أف  خمسان كٌلفهم أف يترا
كتسعينى بالمئًة فيما قد قيلى لي من ًقبىًل كثيرو من الثٌقاًت من الٌناس الذينى يملكوفى أنالباءى الزٌكاة ال 

ىم يرل كاقعى األٌمة كيرل يعودكفى بشيءو من ىذه الحقوًؽ إلى مستحٌقيهان على الٌرغًم من أف  أحد
حالةى الٌناس كيرل الٌشدائدى التي تحوؽي بهمن كبدالن من أف يعودى ىؤالًء الٌناًس بهذه الفضوًؿ إلى 
المحتاجينى حٌقان ألزمهمي اهللي عز  كجل  بون بدالن من ذلك ينثركفى الماؿى يمينان كيساران في بذخو ال 

ـى أمًر اهلًل سبحانوي كتعالىن ككرـه كجوده  يتالٌورهي الوىمي كالخياؿن ينثركنوي في سبيًل الٌشيطاف. ش ٌّ أما
ـى نداًء الٌشيطافن كيفى تنتظري أٌمةه ىذا شأنها كىذه حالها أف يرحمها اهللي عز  كجٌل؟ كأف يكرمها  أما

 بالخير كالبركًة كالٌنماء؟
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ىبى فطاؼى حوؿى الٌدنيا ىو كأسرتوي لقد حٌدثني صديعه أثعي بًو عن قريبو لوي من أغنياًء ىذه البلدةن ذ
قاؿى لويهلل أرجو  -المؤمن الملتـز بأكامًر اهلًل عز  كجلٌ -كأنفعى في ذلكى المبليينن قاؿى لوي قريبوي ىذا 

أف تكوفى مٌمن يٌؤدكف حقوؽى اهلًل عز  كجل  كيخرجوفى زكاةى أموالهم. فقاؿى لوي قريبوي الغنٌي في صلف 
ا حٌتى أضٌيعى أكثرى من مليوف في كلٍّ عاـ؟! نعم.. ليسى بمجنوفو عندما ككبرياءهلل كىل مجنوفه أن

يستجيبي لنداًء الٌشيطاف كينفعي األمواؿى بغيًر عدٍّ كال حسابو على البذًخ كالمحٌرمات. فلذا نادل 
عشرةن  منادم اهلل كإذا أمرهي اهللي أف يحاٌلنى مالوي بالاٌلدقة كضمنى اهللي لوي أف يعٌوضوي بدالن من القرشً 

 أك أكثرن عد  نفسوي مجنونان إف ىو انالاعى ألمًر اهلًل عز  كجٌل.

كىذا نموذجه يا عبادى اهللن كقيسوا على ىذا الٌنموذًج الكثيرى من الاٌلورن ماذا تنتظركفى من أٌمةو ىذا 
ن أال غالبي شأًف معظمها؟ ككيفى تنتظركف أف تتنٌزؿى عليها الٌرحمة من اهلًل سبحانوي كتعالى؟ كلك

تسألوف عن ماليًر ىذا اإلنساًف الذم قاؿى ىذا الكبلـى؟ إنٌوي اليوـى ممدكده على فراًش المرضن كإنٌوي 
 يعاني من شللو في جسمون تلكى ىي سياطي ربٍّ العالمينى سبحانوي كتعالى.

ىذا الماؿ؟ كمن ماذا يفيدؾى الماؿي يابنى  دـ إف لم يمٌتعكى اهللي بعافيةو تجعلكى تجعليكى تتذٌكؽي نعيمى 
أينى تأتيكى العافية؟ ماذا تستفيدي من ىذا الماؿ إف جعلى اهللي عز  كجل  كسيلةى إنفاقو على األمراض 

 -قل  أك كثير -كعلى العاىات كعلى المالائب التي تطوؼي من حولك؟ كماذا تخسري من مالك 
ًو كفي طرًؽ عطائون كقد ضمن اهللي عز  عندما تؤٌدم حع  اهلًل سبحانوي كتعالى الذم أمرؾى بًو في إنفاق

كجل  لكى أف يعٌوضن كضمنى اهللي عز  كجل  لكى أف يجعلى من ىذا العطاًء رأسى ماؿو لرب و كفيرن 
كسىليوا الذين تعٌودكا على أداًء حقوًؽ اهللن كسلوا الذينى يراقبوفى الماؿى الذم يدخلي إليهم ليؤٌدكا 

عناقهمن سىليوىمهلل أيٌةى تجارةو يركنها في داًر الٌدنيا؟ كسىليوىمهلل كم ييضاعفي حقوؽى اهلًل المترتٌبة على أ
 اهللي سبحانوي كتعالى لهم؟

ن شهري الٌرحمةن فتأس وا برسولكم محٌمدو  أيٌها الٌناسهلل شهري رمضافى ىذا شهري العطاءن شهري الكـر
عز  كجل  بًو عبدهن كقد قاؿى عز  من قائلهلل  عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كتنٌزىوا عن الشُّ ٍّ الذم ابتلى اهللي 

 ))كمن يوؽى شي   نفسًو فأكلئكى ىمي المفلحوف((ن كالٌسبيلي إلى ىذا الٌتوٌقي يسير..
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أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يكرمنا بالٌتراحم حٌتى يكرمنا برحمتًو الغامرًة الواسعةن كأسأؿي اهللى 
توي كغضبون فاستغفركهي يغفر لكمن فيا فوزى المستغفرينى كيا نجاةى سبحانوي كتعالى أف يرفعى عٌنا مق

 الٌتائبين..
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 اٌنٞ أؽبي لٛح ا١ٌٍَّّٓ ٚغٕبُ٘ اٌٝ ػؼف ٚفمو

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

د صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

هلل لماذا نرل المسلمينى في العالىًم -إف بطيًب قلبو أك بنٌيةو سٌيئةو -طالما تساءىؿى كثيري من الٌناس 
ركف؟ كلماذا نراىمي الفقراءن كغيريىمي األغنياءي المترفوف؟ كلماذا نراىمي أذلٌةن كغيريىمي األعٌزةي الموقٌ 

الٌضعفاءن كغيرىمي األقوياءي الذينى ييرىىبي جانبهم؟ طالما طيًرحى ىذا الٌسؤاؿي إٌما على سبيًل 
االستشكاؿن أك من أجًل إدخاًؿ ريبةو كشكوؾو في أذىاًف المسلمينى تجاهى إيمانهم كيقينهم باهلًل 

 حانوي كتعالى.سب

كلكن ىا ىي ذم األحداثي تتوٌلى أبلغى إجابةو عن ىذا الٌسؤاؿن عندما لم يكن يعي ىؤالًء الٌسائلوفى 
الجوابى الذم يذٌكرىم بًو كتابي اهللن أك الذم يذٌكرىم بًو علماءي الٌشريعة. ىا ىي ذم األحداثي 

 تأتي لتؤكٍّدى ىذا الجوابى بأبلًغ بيافن كبأكضً  حٌجة.

 

بارم سبحانوي كتعالى أعدؿي كأرحمي من أف يترؾى عبادهي المسلمينى فقراءى كغيريىم األغنياءي المترفوف. ال
كىوى أعدؿي كأرحمي من أف يجعلهم أذلٌةن كغيريىمي األعٌزةي األقوياءي كىوى القائلي في محكًم كتابوهلل ))كهلًل 

كأرحمي بعبادًه المسلمينى من أف يجعلهم ىمي  العٌزةي كلرسولًو كللمؤمنين((. كاهللي سبحانوي كتعالى أعدؿي 
 المستضعفينى كغيرىمي األقوياءي المتسٌلطوف؟
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المسلموفى ىم أغنى الٌناًس على كجًو األرضن كىم أقول الٌناًس على كجًو األرضن كىم أعزُّ الٌناًس 
حقائًع العبوديًٌة على كجًو األرض. كلكن  المسلمينى لػٌما كانوا مؤمنينى بلسبلمهمن متفاعلينى مع 

لربٌهم كخالقهمن التفتوا إلى غناىمي الذم أكرمهمي اهللي بًو فعرفوا كيفى يستخدمونو. كالتفتوا إلى 
عٌزتهم فعرفوا كيفى يحاٌلنونها. كنظركا إلى قٌوتهم فعرفوا كيفى يشكركفى اهللى سبحانوي كتعالى عليها 

امةو لالرًح شريعًة اهلًل سبحانوي كتعالى. تلكم ىيى ككيفى يجعلوفى منها أداةى دعوةو إلى ديًن اهللن كإق
 سيرةي الٌرعيًل األٌكؿن كمن جاءى فسارى على نهجهم من األجياًؿ التي تلتهم من المسلمين.

ثم  خىلىفى من بعدىم خلفه عمدكا إلى الماًؿ الذم أغناىمي اهللي سبحانوي كتعالى بًو فجعلوا منوي 
للطٌغيافن كصاغوا منوي حجابان صفيقان حجبهم عن رؤيًة اهلًل المنعًم المتفضًٍّل سىكىرانن كجعلوا منوي أداةن 

عليهم. كتركوا أموالهم ىذًه تندلعي إلى أعدائهم كأعداًء اهلًل سبحانوي كتعالى. فأمُّ حٌجةو على اهلًل بعدى 
 أف فعلى المسلموفى بأنفسهم ىذا؟

همي اهللي بهان كما أكرـى اهللي عبادهي المؤمنينى بقٌوةو خلفى من بعدىم خلفه عمدكا إلى القٌوًة التي أكرم
إال كينبوعيها الوحدة. كما كانت كحدةي المسلمينى يومان إال ائتبلفان للقلوبن كحٌبان يسرم بينى األفئدًة 
كالٌنفوسن كشفقةن تتفاعلي بها المشاعري كاأللباب .. على ىذا األساًس اٌتحدًت األٌمةي اإلسبلمٌيةن 

 الوحدًة انقدحت حقائعي القٌوة. كمن ىذهً 

خلفى من بعدىم خلفه عمدكا إلى الحبٍّ الذم غرسوي اهللي عز  كجل  في أفئدتهم تجاهى بعضهم 
بعضانن اقتلعوا ىذا الغرسى المبارؾى كغرسوا في مكانًو األحقادى كالٌضغائن. عمدكا إلى الٌشفقًة 

اقتلعوا ىذًه المشاعرى كالمعانيى القدسٌيةى كغرسوا في كالٌرحمًة التي أكرمهمي اهللي عز  كجل  بهان ف
مكانًها من أفئدتهمي العداكةى كالبغضاء. أحب  اهللي لهم أف يكونوا متراحمينن كلكٌنهم حكموا على 

 أنفسهم أف يكونوا متباغضين.

 

مهانةو كضعف. كىكذا تحٌولت كحدتهم إلى ًشقاؽن ككافى ال بد  من بعًد ذلكى أف تتحٌوؿى قٌوتهم إلى 
 فأمُّ حٌجةو تبقى على اهلًل سبحانوي كتعالى بعدى أف فعلى المسلموفى بأنفسهم ىذا؟

 



  

 ~1391 ~ 
 

خلفى من بعدىم خلفه عمدكا إلى الواليًة الٌساريًة بينهم عبيدان كبينى ربٌهم مولىن رحيمان مربٌيان. 
عليهم كلماتي اهللي سبحانوي  عمدكا إلى ىذًه الواليًة فٌقطعوا أكصالها فيما بينهم كبينى ربٌهم. كىانت

كتعالى ))إف  كليٍّيى اهللي((. ىانت عليهم كلماتي اهلًل سبحانوي كتعالى من مثًل قوًلًوهلل ))إنٌما كليُّكمي 
اهلل((. ىانت عليهم كلماتي اهلًل سبحانوي كتعالى من مثًل قولًوهلل )اهللي كليُّ الذينى  منوا يخرجهم من 

ذينى كفركا أكلياؤىمي الطٌاغوتي يخرجونهم من الٌنوًر إلى الظُّليمات(. بعدى أف الظُّليماًت إلى الٌنوًر كال
أعٌزىمي اهللي بواليتًو لهم كرعايتًو إيٌاىم تحتى مظٌلًة ىذًه الواليًة أعرضوا عنهان كمٌدكا ألنفسهم كاليةن 

ٌزىم ذاٌلنن ألف  العز  الذم فيما بينهم كبينى أعداًء اهلًل سبحانوي كتعالىن ككانًت الٌنتيجةي أف يتحو ؿى ع
أكرمهمي اهللي بًو إنٌما كافى ينبوعوي ىذًه الوالية. كإذا استغنى المسلموفى عن كاليًة اهلًل لهمن كأعلنوا عن 

احتياجهم إلى كاليًة أعداًء اهلًل لهمن فأمُّ حٌجةو تبقى على اهلًل لهم إًف انقلبى عزُّىم ذاٌلن؟ كإف 
 انكفأت قٌوتهم ضعفان؟

مسلموفى أقوياءن كلكٌنهم ىمي الذينى حكموا على أنفسهم أف يعودكا ضعفاء. المسلموفى أغنياء ال
ن كلكٌنهم ىمي الذينى حكموا على أنفسهم أف يعودكا فقراءى ال يتمٌتعوفى بالماًؿ الذم  إلى ىذا اليـو

نفسهم بهذان ككافى أغناىمي اهللي عز  كجل  بو. كالمسلموفى أعٌزة كلكٌنهم ىمي الذينى حكموا على أ
طبيعٌيان في ميزاًف العدالًة اإللهٌيًة كقد فعلى ىؤالًء المسلموفى بأنفسهم ىذا أف يىًكلىهم إلى ما شاؤكهي 

 ألنفسهم من المهانًة كالٌضعًف كالذيؿٍّ كالفقر.

ةو على ألم يقًل اهللي عز  كجل  في كصًف المؤمنينى في أكثرى من موضعو أنٌهم رحماءي فيما بينهم أعزٌ 
الكافرين؟ ألم يقلهلل ))يا أيٌها الذينى  منوا من يرتد  منكم عن دينًو فسوؼى يأتي اهللي بقوـو يحٌبهم 

كيحٌبونوي أذلٌةو على المؤمنينى أعٌزةو على الكافرين((؟ ألم يقلهلل ))محٌمده رسوؿي اهلًل كالذينى معوي أشٌداءي 
يبتغوفى فضبلن من اهلًل كرضوانان((؟ أليسى ىذا كصفى على الكٌفاًر رحماءي بينهم تراىم رٌكعان سيٌجدان 

المؤمنين الٌنخبًة الاٌلالحًة من عباًد اهلًل عز  كجل  في كتابو؟ فلماذا سرنا في الٌطريًع المناقًض لهذا 
الذم اختارهي اهللي لنا من الاٌلفات؟ شاءى اهللي لنا أف نكوفى رحماءى فيما بيننا فأصبحنا أشٌداءى فيما 

نتهارجي من أجًل أتفًو األسبابن يستلبي الواحدي مٌنا من صاحبًو حٌقوي دكفى أف يذكرى ىذا المعنى  بيننا.
العظيمى الذم شٌرفنا اهللي عز  كجل  بًو سمةن ككصفان. كإذا استلبى المؤمني من صاحبًو حٌقون جاءى ااخري 

وي الاٌلاعى صاعينن كيكيلي لوي الظُّلمى بدالن من أف يرعوم إلى كصًف اهلًل كما أمرهي بًو اهللن فيكيلي ل
ظلمىينن كإذا بالٌطرفيًن يمٌزقاًف ىذا الوصفى العظيمى الذم كصفى اهللي بًو عبادهي المؤمنينهلل ))كالذينى 
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معوي أشٌداءي على الكٌفاًر رحماءي بينهم((. كيفى كافى حاؿي المسلمينى من قبل؟ إذا أخطأى طرؼه معى 
كًسعى قلبي الٌطرًؼ الثٌاني كل  ذلكى برحمةو كصف و كغفرافن كعادى األمري  الٌطرًؼ الثٌاني في مظلمةو 

بعدى ذلكى إلى كئاـن ككافى في صفٍّ ىذا الٌطرًؼ الثٌاني خيرى عاملو لتوبًة الٌطرًؼ األٌكؿ. كلكن انظركا 
..  إلى ما  ؿى إليًو حاؿي المسلمينى اليـو

ذًه الشٌٍّدةى التي يعاملي المسلمي بها أخاهي يعاملي بها أٌما حاؿي المسلمينى مع أعدائهمن فليتى أف  ى
أعداءى اهلًل عز  كجل  أيضانن إذان لقلنا ىي شٌدةه في الطٌبًع ال تعلو كال تهب ي مهما كافى األمري كأيٌان كافى 

حنا أشٌداءى الظٌالم. كلكٌنا ناقضنا كصٌيةى ربٍّنا سبحانوي كتعالى؛ بدالن من أف نكوفى رحماءى فيما بيننا أصب
متحاقدينى متباغضينى متهارجينن كبدالن من أف نكوفى أشٌداءى على الكافرينى أصبحنا أذٌلةن ننظري إليهم 
بعيوفو كثيرةو كبنظراتو مهينةن كنرفعي األيدمى مستسلمينى لما يفعلوفى كيقٌرركفن كنعلني عن امتناننا لهم 

 كشكرنا لهم بكلٍّ لساف.

 

إلى ىذا األمر؟ كاهللي يقوؿهلل )محٌمده رسوؿي اهلًل كالذينى معو(. )كالذينى معو( ألم يعد حاؿي المسلمينى 
فهل نحني مع رسوًؿ اهلًل بعدى ىذا؟ ىل بقيى جسره ياللي ما بيننا كبينى رسوًؿ اهلًل كقد عكسنا بشكلو 

أٌمةو في مقياًس   اليهودي الذينى ىم شرُّ -حادٍّ كصٌيةى اهلًل سبحانوي كتعالى؟ يستلبي مٌنا العدكُّ األرعني 
أقدسى أرضو كيطردكفى منها أىلهان فبل تتحٌرؾي مٌنا قٌوةهن كال ينعالري مٌنا شعورن  -كتاًب اهلًل عز  كجلٌ 

كال نستعملي شيئان من الٌشٌدًة التي نتمٌتعي بها اليوـى في معاملًة بعًضنا لبعضن إف ىيى إال كلماته 
اتي تلوى الٌسنواًت كنحني نرل استبلبى أكلئكى األعداًء كشعاراته نغٌطي بها مهانتنا. كتمرُّ الٌسنو 

 ألرًضنا كتمزيقهم ألكصالًنا كتعذيبىهم إلخوانًنان ثم  ال تطرؼي مٌنا عين.

فلذا جاءى من يستلبي مٌنا أرضىنا من المسلمينن أك يوقعي بنا مىظلىمىةن منى المسلمينن كالظٌلمي ظلمه من 
ا إلى شٌدةن كتحو ؿى ضعفينا كاستخزاؤنا إلى عٌزةن كتحو ؿى ضعفينا إلى أمٍّ جهةو جاء. تحو لىت مهانػىتين

قٌوةن كأخذنا نستكثرن كأخذنا نجٌمعي الستكثارنا أىلى الٌشرًؽ كالغرًب من أعداًء اهلًل سبحانوي كتعالى. 
))محٌمده رسوؿي اهلًل ككأنٌنا نعًلنيها صريحةن أنٌنا على نقيًض ما يقولوي اهللن كإف كافى البيافي اإللهيُّ يقوؿهلل 

كالذينى معوي أشٌداءي على الكٌفاًر رحماءي بينهم((ن فليعلًم اهللي أنٌنا أشٌداءي على أنفًسنا رحماءي مع 
 الكافرين. كأف  لسافى حالًنا يقوؿي ىذا الكبلـ.
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رى جوابو لهذا إذان أيُّها اإلخوةهلل أال تركفى فيما نفعلوي بأنفًسنا كفيما قضينا باختيارًنا على أنفًسنا خي
الٌسؤاًؿ الذم كافى كال يزاؿي يتطارحوي بعضي الٌناسهلل لماذا جعلنا اهللي نحني المسلمينى فقراءى كترؾى 

الًغنى ألعداًء اإلسبلـ؟ لماذا جعلىنا اهللي أذلٌةن كترؾى العٌزةى ألكلئك؟ أال تركفى فيما فعلناهي بأنفًسنا خيرى 
 جوابو على ىذا الٌسؤاؿ؟

نا إلى ذلكى الاٌلعيًد  حالنينا موجودن غنانا موجودن عٌزتينا موجودةن أرائك العزٍّ ال تزاؿي تنادينا كتشدُّ
العالي الذم كٌنا نتبٌوؤهي من قبلن كلكٌنا حكمنا على أنفًسنا بالمهانة. حكمنا على أنفًسنا بالمهانًة 

كٌنا جديرينى بالٌتمٌزؽ. كأسأؿي فكٌنا جديرينى بهان كٌنا جديرينى بالمهانًة تمامانن كٌنا جديرينى بالٌضعفن  
اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلى من األحداًث التي يرٌبي بها عبادهي خيرى ما يوقظهم من سباتهمن أقوؿي 

 قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 ٚأؽىبَ ىوبح اٌفطو فوطخ لل ال رؼٛك

 

 

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ   كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

بلؽن فلف  العشرى األخيرى من ىذا لئن كافى شهري رمضاف المبارؾ ىو خيري شهوًر السنًة على اإلط
الشهر ىي أفضلي أياـً الشهًر على اإلطبلؽن كذلك ألف  رحمةى اهلًل سبحانوي كتعالى تتضاعفي في 
ىذًه األياـً لعبادهن كألف  اهللى تعالى أكدعى في ىذًه الليالي ليلةن كصفها اهللي تعالى بأنها خيره من ألًف 

ما تعرفوفن كليسى صحيحان ما يتالورهي أك ما يتوٌىموي بعضي الناس من أف  شهرن أال كىيى ليلةي القدًر ك
ليلةى القدًر محالورةه في ليلًة السابًع كالعشرينى من ىذا الشهرن فهم يحالركفى احتفاالتهم 

كاحتفاءاتهم بها في ىذا الميقاًت دكفى غيرهن بل سئلى عن ذلكى رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسلم 
عشرينن ثبلثو فقاؿهلل "الت مسوىا في العشًر األخير التمسوىا في ليالي الوترن في ليلًة كاحدو ك ى

 كعشرينن خمسو كعشرينن سبعو كعشرينن تسعو كعشرين".

ىذًه الليالي كلها مجاؿه كاسع كمداره الحتماؿو كبير أف تكوفى كلُّ ليلةو منها ىيى ليلةي القدرن كلعل  
كتعالى ىذًه الليلة كميقاتها من ىذا الشهر بل منى العاـً كلو أف  الحكمة في إخفاًء اهلًل سبحانوي 

يحاكؿى اإلنسافي جهدى استطاعتو أف يستغل  كل  ليلةو منى الليالي التي تمرُّ بعمرهن بل كل  ساعةو منى 
شأنون  الساعاًت التي ملكوي اهللي عز  كجل  إياىا لييقًبلى فيها على اهلًل عز  كجٌلن كليالل ى فيها من

كليقوـى فيها من اعوجاجون كليتوبى إلى اهلًل عز  كجل  من أمٍّ ذنبو قد فرطى منو. تلكى ىيى الحكمة 
ـى العبد بالنسبًة ال لهذا الشهر فق  بل بالنسبًة  من إخفاًء اهلًل سبحانوي كتعالى ميقاتى ىذًه الليلة أما

 للعاـً كلو.
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ليلًة القدرن بل إف  فضيلةى أمٍّ ليلةو منى الليالي ليست نابعةن كأحبُّ أف نعلمى أيها اإلخوة أف  فضيلةى 
من جوىًر الوقًت ذاتون كإنما ىيى  تيةه من تجلي اهلًل سبحانوي كتعالى على عبادًه بالرحمة في كقتو 
دكفى كقت أك في كقتو أكثرى من أكقاتو أخرل؛ األزمنةي كلها في األصًل كاحدة بالنسبًة لجوىرىا 

لحقيقتها العلميةن كاألمكنةي كلها في األصًل كاحدة بالنسبًة لجوىرىا كماىٌيًتها الحقيقية. كبالنسبًة 
 كلكن  المكافى يشرؼ بتشريف اهلل عز  كجل لون كالزمافي يشرؼ بتشريًف اهلًل سبحانوي كتعالى لو.

ـى من يريدكفى أف يستشكلوا أك يث ـى كإذا علمنا ىذًه الحقيقةن سيد ًت السُّبيلي أما يركا الشبهاًت أما
بعًض العقوؿن عندما يسأؿي أحدىمهلل كيفى يمكن أف نحددى ليلةى القدًر مثبلن كمواقيتي األزمنًة 

متخالفةه متناكبةه فوؽى ىذًه األرض كميقاتي الليًل ىنا ميقاتي نهارو ىناؾ؟ ككيفى يمكني أف نتالورى 
ذا اإلشكاؿ كافى منى الممكًن أف يرسخى األمرى على ىذا النحو ك األمري جارو على ىذًه الحقيقة؟ ى

في الذىًن كأف يكوفى إشكاالن حقيقيان لو أف  سر  ىذًه الليلة نابعه منى الليلًة ذاتهان إذان لقلنا كيفى 
 كجدى ىذا السرُّ ىنا كلم يوجد ىناؾ؟

كمنى اليسير أف  كلكن  األمرى كما قلت لكمن تجلٍّ منى اهلًل عز  كجل  على عباده في مواقيتى متنوعةن
يتجلى اهللي عز  كجل  على عبادًه بالرحمًة في ليلةو من ليالي ىذا الشهًر ىنان كيتجلى على عبادًه في 
ليلةو أخرل من ليالي ىذا الشهًر في أمٍّ مكافو  خرن كأف يتجلى على عباده بالرحمًة ذاتها في أمٍّ 

رحمًة اهلًل سبحانوي كتعالىن كإلى مواقيت نثرىا بينى ليلةو أخرل في مكافو ثالثن كاألمري كلوي عائده إلى 
األزمنةن بل إلى معالم نثرىا بينى األمكنة ليجعلى الناسي من ىذًه المعالًم الزمنيًة كىذًه المعالًم 

المكانيًة فرصان يقبلوفى فيها إلى اهلًل سبحانوي كتعالى. معى العلًم بأف  ىذًه الفرص ال تتناىىن فما من 
منيةو تمر كيغفلي اإلنسافي عنها إال كيردفها اهللي جلت رحمتوي بمعلمةو أخرل ينادم العبدهلل أال معلمةو ز 

ىلٌم إف كنتى لم تستطع أف تنتهزى الفرصةى التي خلتن فلذا ذىبت الفرصةي الثانية أعقبتها الرحمةي 
ـى عباًد اهلًل جميعان. اإللهية بفرصةو ثالثةن كاألمري كلو عائد إلى أبوابو منى الرحمًة اإللهية المف تحة أما

ككلُّ عباًد اهلل مدعٌوكف للدخوًؿ في ىذًه األبواب إال من أبىن الذم أبى أف يلجى ىذًه األبوابى 
الربانية فقد حكمى على نفسو بالشقاءن كىوى القاسي في حعٍّ ذاتو. انهالت عليًو الرحمةي اإللهية 

ثم  ابتعدى عنهان كال يبتعدي اإلنسافي عن رحمًة اهلًل عز  كطافت بًو من كلٍّ جانب كلكنوي ابتعدى عنهان 
 كجل إال بعاملو كاحد ىو التكبري على اهلًل سبحانوي كتعالى.
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إنني أدعو نفسي كأدعوكم يا عبادى اهلل إلى أف ننتهزى ىذًه الفرص السانحة التي قد ال تعودن قد ال 
ألف  األجلى ربما كافى قد أزؼ. من منا يدرم أف   تعودي ال ألف  أبوابى الرحمًة اإللهية توصدن كلكن

أجلوي بعيده كبعيدن كأف  مزرعةى عمرًه يمكن أف تغرسى فيها فرصه كثيرةه أخرل؟ من مٌنا الذم يعلم أف  
 الموتى ال يكمني خلفى أذنون ك أف  بينوي كبينى حىيًنو كلقائو معى اهلًل عز  كجل  ساعات بل ربما دقائع؟

فلف  على اإلنساف إذا كجدى أماموي فرصةن سانحةن كأبوابان من رحمًة اهلًل مفٌتحةن عليًو أف ينتهزى  كمن ثم  
 ىذًه الفرص كىوى يفترضي أنها ربما كانت  خرى فرصةو في حياتو.

ىذا شيءن كشيءه  خر ينبغي أف أذكرى نفسي كأذكركم بو ىوى الشعيرةي الكبرل لهذا الشهًر المبارؾن 
رةي الكبرل بالنسبًة ألجرىا كبالنسبًة ألىميتها في ديننا اإلسبلميٍّ الحنيفن كلكٌنها شعيرةه ىيى الشعي

صغيرة بالنسبًة لكلفتها كبالنسبًة للجهد الذم ينبغي لئلنساًف أف يبذلوي في سبيلون إنها شعيرةي زكاًة 
ك جل  في رقاًب الناًس  الفطرن شيءه افترضوي اهللي سبحانوي ك تعالى على الناسن كعٌلقها اهللي عز  

جميعان. فأما المستقلُّ بأمًر نفسًو فهوى مسؤكؿه عن إخراجها بذاتو. كأما من كانت مسؤكلٌيتوي عائدةن 
إلى من أمرهي اهللي عز  كجل  باإلنفاًؽ عليًو كالواليةن ىو الذم ييكىل في بلخراجها عنون ىو من كٌلفوي اهللي 

و. كإذانن فهذًه الٌشعيرةي منوطةه بعنًع الٌناًس جميعانن كيسترُّ كجوبيها سبحانوي كتعالى باإلنفاًؽ علي
بمغيًب شمًس  خًر يوـو من أيٌاـً شهًر رمضافى المبارؾ. كلكن  اإلنسافى يملكي أف يخرجىها بدءان من 

 أٌكًؿ الٌشهًر إلى صباًح عيًد الفطر.

قوًت البلدن كأنتم تعلموفى أف  غالبى  زكاةي الفطًر ىذًه ىي في األصًل عبارةه عن صاعو من غالبً 
قوًت البلًد عندنا ىوى البػيٌرن كالاٌلاعي عبارةه تقريبان عن أربًع حفىناتو كبيرن كإذا قٌدرنا ىذًه الحفناًت 

؟  األربعى بالوزًف فهيى ال تزيدي عن ألفي غراـ. فانظركا يا عبادى اهلًل إلى قيمًة ألفي غراـو من البػيرٍّ كم ىيى
زكاةي الفطًر التي افترضها اهللي سبحانوي كتعالى على كلٍّ مٌنا مٌمن يستقلُّ بأمًر نفسو. تلكى ىي 

 كفرضىها اهللي عز  كجل  علينا لكلٍّ من ككلى اهللي إلينا أمرى اإلنفاًؽ عليو.

إذانن األصلي أف يخرجى اإلنسافي ىذا القوت. كلكن قاؿى العلماءن أك قاؿى كثيره منهمهلل إذا كانًت 
منفعةي للفقيًر كاملةن في قيمًة ىذا القوًت فليكن إخراجي زكاًة الفطًر منى القيمةن أم من أحًد ال

 الٌنقديًن أك ما يقوـي مقامو.
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كمن عجبو أنٌني أسمعي في ىذا العاـً سؤاالن يتكٌرري لم أسمعوي في الٌسنواًت الماضيًة من قبلهلل ىل 
؟ صاحبي المكتًب يقترحي أف ييخرجى كتبان يوٌزعيها كزكاًة يجوزي إخراجي زكاًة الفطًر متاعان من األمتعة

فطرن كصاحبي محلٍّ تجارمٍّ يبيعي فيًو األقمشةى يتمٌنى أك يقترحي أف لو جازى أف يخرجى أقمشةن كزكاًة 
 فطرن ىذًه األسئلةي تنمُّ عن رغبةو في الٌتحايًل على ديًن اهلًل عز  كجل . زكاةي الفطًر متعٌلقةه في األصلً 
بغالًب قوًت البلدن ينبغي إخراجي ىذا القوت. كلكن  الٌضركرةى اقتضت في عالرنا ىذا أف نستبدؿى 
 بالقوًت ثمنون كالٌثمني ىو القيمة كال شيءى غيري القيمة. ينبغي أف نعلمى ىذًه الحقيقةى يا عبادى اهلل.

افترضها اهللي عز  كجل  علينا بل  كالمعنى الكبيري الذم ينبغي أف ننتبوى إليًو من ىذًه الٌشعيرًة التي
شٌرفنا اهللي عز  كجل  بهاهلل ىو الٌتضامني االجتماعيُّ الذم ىو من األكامًر اإللهٌية. ىذًه األكامري اإللهٌيةي 
على اختبلفها تالبُّ في ىدؼو كاحدهلل أف يكوفى المجتمعي اإلسبلميُّ مجتمعان متضامنان متكافبلنن كأف 

ةى بعض. كلقد ابتلى اهللي سبحانوي كتعالى عبادهي بثغراتو من أجًل أف ينظرى يتحٌملى بعضهم مسؤكليٌ 
إليهم ىل ينهضوفى إلى سدٍّ ىذًه الثٌغرة؟ أـ إنٌهم يتقاعسوفى كيعرضوفى كيحالركفى أنفسهم منى 

 اإلسبلـً في ركعاتن أك في تسبيحاتو كصلوات؟ ىذا المعنى ينبغي أف ندركو.

وي ال يمكني أف يتسر بى جوع إلى المجتمًع اإلسبلمٌين كال يمكني أف يتسر بى كينبغي أف نعلمى جٌيدان أنٌ 
إليًو فقره إال بتقاليرو فرطى من كثيرو من المسلمينى الذينى كٌلفهم اهللي بأكامرى محٌددةو فتقاعسوا عن 

ي ماًؿ األغنياًء ىذه األكامر. ألم تسمعوا قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "إف  اهللى جعلى ف
بالقدًر الذم يسعي فقراءهن كلن ييجهىدى الفقراءي إذا جاعوا أك عركا إال بما يفعلي أغنياؤىمن كإف  اهللى 

 محاسبهم على ذلكى فمعٌذبهم عذابان كبيران".

كمٌرةن أخرل كأخرل أجديني مضطٌران إلى القوؿهلل أسأؿي عن أعداًد الجمعٌياًت الخيريٌةهلل فبل أرىا إال 
تزايدن عشراتي الجمعٌياًت الخيريٌة. كأسأؿي عن أعماًؿ ىذًه الجمعٌياًت الخيريًٌة ك ثارًىا في ىذًه  في

البلدةهلل فبل أرل من ىذًه ااثاًر شيئانن بل لعٌلي ال أرل من  ثارًىا إال الٌنذرى اليسير. جمعٌياته خيريٌة 
مواؿ؟ كلماذا ال نجدي ىذًه الجمعٌياًت تضعي أيديها على أمواؿو كفيرةو ككثيرةن ماذا تالنعي بهذًه األ

ـى كلٍّ  تمتهُّ الفقرى كالفقراءى الذينى يطرقوفى كل  بابو إال أبوابى ىذًه الجمعٌيات؟ كيسألوفى الٌنجدةى أما
ـى ىؤالًء الٌناس؟ كنسألهمهلل لماذا ال تذىبوفى إلى ىذًه الجمعٌيات؟ ىم المكٌلفوفى  مظٌنًة خيرو إال أما

على أمركمن ىم المتفٌرغوفى لشؤكنكمن أمواليكم بينى أيديهم. كتأتينا الٌشكول  بكمن ىم القائموفى 
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أنٌهم ال يلتفتوفى إليهم قىٌ ن كأنٌهم عندى الٌشٌدًة كعندى اإلكثاًر عليهم كالٌضغً  الٌشديًد يعطونهمي الٌنذرى 
 اليسيرى كما يعطي اإلنسافي لقيمةن من أجًل أف يسكتى إنسانان يبلحقوي بالٌسؤاؿ.

فالٌشكول إلى اهلًل أٌكالن من ىذا الواقًع المريرن كالٌناليحةي إلى ىذًه الجمعٌياًت ثانيان أف يٌتقوا اهللى كأف 
ال ينيموا أمواؿى عباًد اهلًل بينى أيديهمن كال في أدراًج بينوؾ. ليٌتقوا اهللن كليسٌدكا بهذًه األمواًؿ كإف  

 األمواًؿ الثٌغراًت كما أكثرىا كما أخطرىا. كافى ذلكى بينى عشٌيةو كضيحاىان ليسٌدكا بهذهً 

ثغراتي الفقرهلل متمٌثبلن في جوعو كسىغىبن متمٌثبلن في حاجةو ماٌسةو إلى سكنن متمٌثبلن في حاجةو ماٌسةو 
إلى زكاجن متمٌثبلن في حاجةو ماٌسةو إلى استشفاءو من أمراض. أينى ىؤالًء الٌناًس من ىؤالًء الفقراًء 

اتيهم إلى الٌسماًء كال مجيبى لهم؟ أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللىن فاستغفركهي يغفر الذينى ترتفعي شىكى 
 لكم.
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 ؽبي ِٓ اغزُٕ شٙو هِؼبْ ٚؽبي ِٓ فوؽ ثٗ

 

 

  

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

نا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيد
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

لعل  ىذا اليوـى ىوى  خري أيٌاـً شهًر رمضافى المبارؾ. كأرل في كلٍّ عاـو عندما أصل إلى  خري ىذا 
شعورو مٌنيهلل بينى نهايًة ىذا الٌشهًر من العاـن كبينى نهايًة العمًر اإلنسانيٍّ الٌشهًر المبارىًؾ أقرفي دكف 

من الحياًة الٌدنيا. كما أقرفي بدكف شعورو مٌنيهلل بينى مشاعًر الفرحًة في عيًد الفطرن كإقباًؿ الٌناًس 
ا كبينى الفرحًة التي على الطٌعاـً كالٌشراًب بعدى ابتعادىم عنهما طيلةى شهرو كاملن أًجديني أقرفي بينى ىذ

 يدخليها اهللي عز  كجل  في قلوًب الاٌلالحينى من عبادًه يوـى القيامة.

 

كلعل من حكم ىذا الٌشهرن رب ى الاٌللًة بينى الٌدنيا كااخرًة كبينى ماليًر اإلنساًف في الٌدنيا كااخرًة 
 بعدى ىذا الٌشهًر كبعدى الموت.
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أقبلى إلى اهلًل عز  كجل  خبلؿى ىذا الٌشهًر المنالرـً فالبرى ابتغاءى  ال شك  أف  الٌناسى فريقافهلل فريعه 
ـى العمًل  الوصوًؿ إلى مرضاًة اهللن كعانى من شٌدًة الجوًع أك العطًش كرأل نفسوي متعبان مكدكدان أما

مالًو الذم يقوـي بون كالجهوًد التي أقاموي اهللي عز  كجل  عليهان فلم يشأ أف يجعلى من أتعابًو كأع
ـه معدكدةه كما قاؿى اهللي سبحانوي  ككظائفًو حٌجةن إلفطارهن بل صبرى كقاؿى في نفسًوهلل إف ىيى إال أيٌا
ـي المعدكدة. ترل ماذا بقيى من أتعاًب  ن كقد انقضًت األيٌا كتعالىن كىا ىوى ذا قًد انتهى الٌشهري

 في األيٌاـً الٌثبلثينى التي مضت؟ ماذا بقيى من ركاسب ا
لٌظمًأ أك الجوًع في نفوًس الاٌلائمين؟ الاٌلوـً

لم يبعى من ذلكى شيءه قىٌ ن كاستقر  في مكاًف الٌتعًب األجري العظيمن كالرضى الكبيري منى اهلًل سبحانوي 
 كتعالى.

 

فئةه أخرل منى الٌناًس لم تجًد القدرةى على ىذا الاٌلبرن بل انحطت عائدة إلى طفولًتهان بل إلى شر 
الطفولة. ىؤالًء الٌناسي نٌزت شهواتيهم في ىذا الٌشهرن كألٌحت عليهمن كساؿى  من كثير من أنواع

لعابيهم على الطٌعاـن كعلى الٌشرابن ككانوا كحالًة الطٌفًل الاٌلغيًر عندما ييذىك ري بالطٌعاـً أك يرل 
أك أف يحاٌللوا  الطٌعاـ. ىؤالًء الٌناس لم يالبركان كلم يشاؤكا أف يستجيبوا ألمًر اهلًل سبحانوي كتعالى

على مرضاتو. كلكن ىا ىوى الٌشهري قد انقضى. ىؤالًء ااخركفن ترل ماذا بقيى في أعماًؽ نفوسهم 
 من براثًن شهواتهم كأىوائهم التي اقتطفوىا؟ ماذا بقيى لهم من ركاسًب اللذائًذ التي اشتركىا؟

 

حدةن اللهم  إال شيءه كاحده افترؽى كلٌّ ننظري إلى ىذا الفريًع كذاؾن فنجدي الفريقيًن قد عادا بنتيجةو كا
هلل أف  الاٌلائمينى الذينى أعلنوا من خبلًؿ صومهم عن تمٌسكهم بأمًر  منهما بسببًو عن ااخرن أال كىوى
اهللن كعن عبوديٌتهم هللن كعن صبرىم على اتٌباًع أكامًر اهلل. فازكا بأجرو عظيمن كسجلوا ألنفسهم 

 شهادةن ال تنقضي كال تنحالر.

 

أٌما ااخركفى فقد سٌجلوا ألنفسهم أك على أنفسهم شقاءن كبيبلنن كسٌجلوا على أنفسهم غضبان من 
اهلًل عز  كجل  عظيمان. ترل ما ىو الرب  الذم عاد بو ىؤالء الذين أسخطوا اهلل .. كما ىي الخسارة 

 الذم عاد بها أكلئك الذين أرضوا اهلل سبحانو كتعالى.
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ًء شهًر الاٌلوـً بانقضاًء العمر. العمري شهري صوـو أيٌها الٌناسن ككما أٌنكى تجدي أف  أقوؿهلل ما أشبوى انقضا
جهد الاٌلـو باالمتناًع عن الطٌعاـً كالٌشراًب تبلشت في نهايًة ىذا الٌشهرن ثم  ذبيلتن ثم  أصبحت 

ـى الٌنتيجًة التي يعودي بها المؤمني الاٌلال . فكذلكى العيمري إذا ان قضىن مهما أجهدت ال شيءى أما
نفسكى في سبيًل مرضاًة اهللن كمهما بذلت العمر جهادان في ىذا في سبيًل اتٌباًع أكامًر اهلًل عز  

كجٌلن سوؼ تنقضي الحياة. كإذا انقضت فلسوؼى تجدي أف  كل  الجهوًد التي بذلتىها ال شيءن كأف   
ـى كلمًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي كل  األجهاد التي تحملتها ال شيءن كلسوؼى تجدي نفسكى أم ا

ـي عندما عادى إلى دارًه كسأؿهلل "أبقيى عندكم من اللحًم شيء"؟ ككافى عندى رسوًؿ اهلًل صٌلى  كالٌسبل
اهللي عليًو كسل مى شيءه من اللحم. فقالت لوي عائشةهلل ذىبى كلُّها إال كتفيها. فقاؿى عليًو الاٌلبلةي 

فيها". ىذًه الكلمةي الجامعةي التي قالىها رسوؿي اهللن تنطبعي على العيميًر كالٌسبلـهلل "بل بقيى كلُّها إال كت
كلٍّون الماؿي الذم دفعتىوي ابتغاءى مرضاًة اهللن فسوؼى تجدي غدان أنٌوي ىو الباقي. كالذم اٌدخرتىوي في 

لسوؼى جيبكى فسوؼى تجدي أنٌوي ىوى الذم اضمحل  كمضىن كلم يفدؾى شيئان بل كافى عبئان عليك. ك 
تجدي أف  الٌتعبى الذم بذلتىون كالٌراحةى التي بٌددتىهان ىو الذم بقيى لكن كىوى الذم يدافع عنكن كىوى 
رأسي مالكى الباقي. كلسوؼى تجدي أف  الٌراحةى التي كٌفرتىها لنفسكى في يوـو من أيٌاـً شبابكن ىو الذم 

 يعرفها اإلنسافي معرفةى إحساس مضى كانقضى كىوى الذم خسرتىوي حقيقةن. كلكن يا لؤلسف ال
كشعور إال عندى الموت. كلكٌنوي قبلى ذلكى محجوبه عن ىذا اإلحساًس بالٌدنيا كأىوائها كتقٌلباتًها 

 كشهواتًها.

كلكن  اهللى عز  كجل  الحكيمى الٌرحيمى يمٌزؽي ىذًه الحجب ببياناتًو الساطعةن الواضحةن من خبلًؿ  
المبين. انظركا إلى حديثًو عن أكلئكى الذينى يرحلوفى عن الٌدنيا كقد رضيى اهللي كبلمًو القديمن كبيانًو 

سبحانوي كتعالى عنهمن انظركا إلى حديثًو عنهمهلل ))فأٌما من أكتيى كتابىوي بيمينو * فيقوؿي ىاؤـي اقرؤكا 
قطوفيها دانية *   كتابيىو * إٌني ظننتي أٌني مبلؽو حسابيىو * فهوى في عيشةو راضية * في جٌنةو عالية *

 كلوا كاشربوا ىنيئان بما أسلفتم في األيٌاـً الخالية((.

ـى جزالًة الٌسعادًة التي  ىذًه الاٌلورةي توض ي لنا ضآلةى التعب الذم يلقمو اإلنسافي في داًر الٌدنيا أما
غدان. أما  تنتظرهي يوـى القيامة. كلكن علمى ذلكى من علمى كجهلوي من جىًهلن كسيعلموي الٌناسي جميعان 

هلل ))كلو ترل إًذ -كما أكثرى ما يتحٌدثي عنهم-ااخركف .. فانظر إلى قوًؿ اهلًل سبحانوي كتعالى 
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المجرموفى ناكسوا رؤكسهم عندى ربٌهم رب نا أبالرنا كسمعنا فارًجعنا نعمل صالحان إنٌا موقنوف((. أًعدنا 
ـى االعوجاجى  الذم تركناهي من كرائنا. كلكن  األلمى الذم ال  إلى الٌداًر الٌدنيا لنالل ى ما أفسدنان كلنقوٍّ

 ألمى مثلىوهلل أنٌها أمنيةه لن تتحٌقعن كأنٌوي حلمه يتقاصر الكوفي كلُّوي عن تطبيقًو كتنفيذه.

انظركا إلى قوًؿ اهلًل عز  كجل  في مكافو  خرهلل ))كأٌما من أكتيى كتابىوي بشمالًو(( كنايةن عن اإلنساًف 
قاءن كأعرضى عن النذيًر كالبشيرهلل ))كأٌما من أكتيى كتابىوي بشمالو * فيقوؿي يا ليتني الذم ختم لوي بالشٌ 

لم أكتى كتابيىو * كلم أدًر ما حسابيىو * يا ليتىها كانًت القاضية *ما أغنى عٌني ماليىو((. صحي ه أنٌوي 
هلل ))ما أغنى عٌني  ترؾى كنوزان في داًر الٌدنيا كافى يتباىى بهان ككافى يمنعي رفدىا. كلكن ىا ىوى  ذا يسأؿي

ماليىو((؟ كلُّو ذىبى كما قاؿى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل ))ىلكى عٌني سلطانيىو((. كما 
الٌنتيجة؟ ))خذكهي فغٌلوه * ثم  الجحيمى صٌلوه * ثم  في سلسلةو ذرعيها سبعوفى ذراعان فاسلكوه * إنٌوي 

على طعاـً المسكين* فليسى لوي اليوـى ىا ىينا حميم * كال  كافى ال يؤمني باهلًل العظيم * كال يحضُّ 
ـه إال من غسلين * ال يأكلوي إال الخاطئوف((.  طعا

 

ترل ىل نستطيعي أف نأخذى ىذًه العبرةى كنجٌسدىا في  خًر يوـو من أيٌاـً ىذا الٌشهًر المبارؾ؟ كأف 
العمرى كٌلو؟ كأف  العيدى الذم يليًو يالٌوري إقباؿ نغمضى العينى لنتالو رى أف  ىذا الٌشهرى فعبلن يالٌوري لنا 

اإلنساًف الذم خيتمى لوي بالاٌلبلًح كالٌتقول إلى اهللن كقد أدخلى اهللي في قلبًو فرحةى الخلود. ىل 
بوسعنا أف نعتبر؟ كىل بوسعنا إذا كدعنا ىذا الٌشهرى المبارؾى أف نبايعوي كنبايعى اهللى على االستقامًة 

ـى اهلًل إلى أف يطرؽى بابىنا ملكي الموت؟الٌدائمة؟ كع  لى أف تظل  بيعىتينا قائمةن أما

أسأؿي اهللى عز  كجل  لنا جميعان الثٌباتن كأسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يهديىنا سواءى صراطون 
 فاستغفركهي يغفر لكم.
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 )٘بِخ علاً( اٌَّزٙلف ِٓ ٘نٖ اٌفزٓ .. ٚاٌطو٠مخ اٌّضٍٝ ٌّٛاعٙزٙب

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ٌرةن أخرل إلى الحديًث عن الفتًن التي كصفها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من ككصفى نعودي م
خطورتىها كبي نى أنٌها كقطًع الليًل المظلمن تجعلي الٌرجلى يالب ي مسلمان كيمسي كافرانن كيمسي مؤمنان 

 كيالب ي كافرانن بل تجعلوي يبيعي دينىوي بعىرىضو من الٌدنيا قليل.

 

تني تستهدؼي المسلمينى كال ريبن كلكٌنها إنٌما تستهدؼي اإلسبلـى من خبلًؿ المسلمين. ىذًه الف
فمهما تنٌوعت ىذًه الفتنن كمهما تشٌكلتن كمهما ظهرت في أساليبى شٌتىن فلنٌها تهدؼي إلى غايةو 

 كاحدةن أال كىيى تقويضي ىذا الٌديًن اإلسبلميٍّ كإطفاءي شعلتو.

 

الفتًن المسلمينى فلنٌما يستهدفوفى اإلسبلـى من خبللهم. كلئن طًمعوا  فلئن استهدؼى أصحابي ىذهً 
بأرضو لهم أك كطنو أك ماؿن فلنٌما يطمعوفى من خبلًؿ ذلكى بلسبلمهم. كقد أكض ى البيافي اإللهيُّ 
ىذًه الحقيقةىن كأثبتها لنا في محكم كتابو من خبلًؿ  ياتو كثيرةو من مثًل قولًو اهلًل عز  كجٌلهلل 

ريدكفى ليطفئوا نورى اهلًل بأفواىهم كاهللي متمُّ نورًه كلو كرهى الكافركف(. كمن مثًل قولًو عز  كجٌلهلل )ي
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)يريدكفى أف يطفئوا نورى اهلًل بأفواىهم كيأبى اهللي إال أف يتم  نورىه(. كمن مثًل قولًو عز  كجٌلهلل )ىو 
 ٌديًن كلًٍّو كلو كرهى المشركوف(.الذم أرسلى رسولىوي بالهدل كديًن الحعٍّ ليظهرىهي على ال

كىذًه الحقيقةي تجٌليها ىذًه العالوري كما جٌلتها عالوره سابقةن ككما تؤٌكديىا عالوره الحقة. كالمهمُّ 
أف  على كلٍّ مسلمو أف يعلمى أف  ىذًه األممى التي حٌدثى عنها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من كأخبرى 

ا تداعى األكلةي إلى قالعتها. لن يكوفى ذلكى من جٌراًء طمعو في أشخاصنان أنٌها ستداعى علينا كم
كال في أكطانًنا أك أموالنا. كلكن  ذلكى إنٌما يضمري طمعان في ديننان كيضمري سعيان إلى تقويًض أركانًو  

كما قلتي لكم. كإٌنكم لتبلحظوفى مظاىرى ىذًه الفتنًة في كثيرو من الكتاباًت التي تيكتىبن 
المنشوراًت التي تػيرىك ج. بل إٌنكم لتبلحظوفى ىذا في أف  أجهزةى اإلعبلـً في أكثًر الببلد العربٌيًة ك 

معرضةه عن ىذًه الٌنيراًف التي تلتهمي اإلسبلـى كتحاكؿي القضاءى عليون كساكتةه عنوي سكوتى تجاىلو أك 
 سكوتى ال مباالة.

هي تجاهى ىذًه الفتنًة التي تستهدؼي إسبلمهم؟ ينبغي ما العملي الذم ينبغي على المسلمينى أف يفعلو 
أف نعلمى أيٌها اإلخوة قبلى كلٍّ شيءهلل أف  الٌناسى الذينى يعيشوفى في العالًم العربيٍّ كاإلسبلمٌي أحدي 
فريقين. الفريعي األٌكؿهلل كاقفه كمنحازه إلى الاٌلفٍّ الذم يثيري ىذًه الحربى الٌشعواءى ضد  اإلسبلـً 

مسلمين. الفريعي الثٌانيهلل كاقفه في الٌطرًؼ ااخًر المستىهدىؼن كىم بينى عالمو باإلسبلـً فهوى كضد  ال
متباٌلره باألمًر مدرؾه ألبعادًه عالمه بحقيقتًو كال يمكني أف يذىبى ضحٌيةى أمٍّ تجهيله يرادي بون كإنسافه 

  خري جاىله باإلسبلـً كلكٌنوي متعاطفه معو.

هلل قسمه منهم منحازه ككاقفه مع أبطاًؿ ىذًه الفتنةن مع الذينى يثيركنىهان ىذا ىوى كاقعي المسلمي نى اليـو
كمعى الذينى يخططوفى للكيًد لئلسبلـً كإف كانوا مسلمينى باالنتماءن كإف كانوا مسلمينى باالنتساب. 

تعالى كأعداًء ىؤالًء باعوا أنفسهم بعىرىضو من الٌدنيا رخيهن بل باعوا أنفسهم ألعداًء اهلًل سبحانوي ك 
ىذًه األٌمة بعىرىضو من الٌدنيا قليلو كما قاؿى اهللي سبحانوي كتعالى ككما أٌكدى المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
كالٌسبلـ. فهؤالًء ال داعيى للحديًث عنهمن بل ال داعي إلى أف نثيرى الهم  كالحزفى كاألسى من 

اًء اهلًل سبحانوي كتعالى. إف باألقبلـً أجلهمن فقد حكموا على أنفسهم أف يكونوا في معسكًر أعد
التي يكتبوفى بهان كإف بالاٌليحاًت كالٌنداءاًت التي تتعالى من حلوقهمن كإف بالٌتالٌرفاًت األخرل 

 التي تبدري منهم.
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كلكن  الحديثى ينبغي أف يكوفى محالوران في الفريًع الثٌانين المسلمينى الذينى يضٌموفى فئتينهلل فئةه 
إلسبلـن كتزٌكدت بزادو ثقافيٍّ كاؼو منون ىؤالًء مهما طافت برؤكسهم عواصفي الكيًد عرفت حقيقةى ا

كعواصفي الفتًن فلنٌها لن تزعزعى من يقينهمي اإلسبلميٍّ شيئان ألف  الحع  اإلسبلمي  ال يمكني أف يقفى 
ثٌانيًة منى المسلمينى في كجهًو أمُّ باطلو مهما تراكمى كتكاشف. كلكن  المشكلةى تتمٌثلي في الفئًة ال

المتعاطفينى معى اإلسبلـً بوجداناتهمن كالجاىلينى لئلسبلـً بعقولهم. ىؤالًء ىمي الذينى يمكني أف 
 يذىبوا ضحٌيةى أمثاًؿ ىذًه الاٌليحةن ىؤالًء ىمي الذينى يمكني أف يػيغىر رى بهمن كيمكني أف ييخدىعوا.

ا في سبيًل أف نحالٍّنى ىذًه الفئةى ضد  كيًد الكائدينى فما العمل؟ كما الٌطريقةي التي ينبغي أف نسلكه
 كىم كثيركف؟

الجوابي أيٌها اإلخوةهلل أف  التقاطى جزئٌياًت ما يستغٌلوي أربابي كأبطاؿي ىذًه الفتنن أمره ال طائلى منوي كال 
بجزئٌياًت ما  نهايةى لو. فبل فائدةى من مبلحقًة ىؤالًء المفتًئتينى على اهلًل كعلى اإلسبلـن أف نمسكى 

يقولوفى لنرد  عليها. لن يكفيى لذلكى زمنه مهما طاؿن كلن يٌتسعى لذلكى كقته مهما كانت أكقاتينا 
 فارغةن بل ليسى ىذا ىوى المنهج العقبلنٌي كالمنطقٌي الذم ينبغي أف يسلكىوي عاقله ضد  مجنوف.

 إسبلمٌيةن راشدةن بقطًع الٌنظًر عن كلٍّ شيء.الٌطريقةي المثلىهلل ىي أف يتثٌقفى ىؤالًء المسلموفى ثقافةن 

الٌطريقةي المثلىهلل ىيى أف يعمدى ىؤالًء المسلموفى إسبلمان عاطفٌيان فيلجموا عواطفهم اإلسبلمٌيةن 
كيتٌوجوىا كيقٌيدكىا بالثٌقافًة اإلسبلمٌيًة الاٌلحيحةن بل بالعلوـً اإلسبلمٌيًة التي يفيضي بها كتابي اهلًل 

ضي بها سٌنةي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل م. فلذا كعى ىؤالًء اإلخوةي إسبلمهم عز  كجٌلن كتفي
عرفوا العقيدةى اإلسبلمٌيةى كمنطلقاتهان عرفوا كتابى اهلًل عز  كجل  كالمنهجى العلمي  لدراستًو كفهمًو 

كيفيةى كصوًؿ اإلسبلـً   كتفسيرهن كعرفوا االجتهادى اإلسبلمي  في فهًم نالوًص القر ًف كالٌسٌنةن كأيقنوا
إلينا عبرى تاريخًو المعركؼن كأخذكا من كلٍّ شيءو زادان خفيفان جهدى استطاعتهمن فلف  ذلكى يجعلهم 
 في حالنو حالينو ضد  لغًو البلغينى كضد  كيًد الكائدين. ىذا ىوى الٌسبيلي الذم ينبغي أف ييسلىك.

 

دنا كالحمدي هللن كإف  الٌتقاليرى مٌمن ال يريدي أف يلجأى ىذًه كنقوؿهلل إف  السُّبيلى إلى ىذا مفٌتحةه في ببل
 السُّبيلى من أبواًبها.
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كينبغي أال ننسىن بل ينبغي أف نحمدى اهللى إذا ما ذكرنا أف  ببلدىنا ىذًه تمتازي على كثيرو من الببلًد 
أمٍّ بلدةو أخرل. ينبغي أف نذكرى اإلسبلمٌيًة بما فيها من معاىدو مفٌتحةو للعلوـً الٌشرعٌيًة لم تتوافر في 

 اإلسبلمٌيًة تفيضي بها كثيره من المساجدن كىيى مزيٌةه لم يكـر 
أف  ببلدىنا ىذًه تمتازي بحلقاتو للعلوـً

 بها اهللي سبحانوي كتعالى كثيران من الببلًد األخرل.

ًع المعاىًد الٌشرعٌيًة الكثيرةن كعن األبوابي ميفىت حةه إذان إلى نيًل الثٌقافًة اإلسبلمٌيًة الٌراشدًة عن طري
طريًع الحلقاًت العلمٌيًة المتوافرةن كعن طريًع الجلوًس كمستمعينى في جامعاتًنا ككٌلياتًنا اإلسبلمٌية. 
كلكن  الٌذنبى ذنبي من ييؤثر الكسلى كال يريدي أف يىنشي ى لمعرفًة إسبلمًو في الوقًت الذم يمسكي فيوي  

نًة اللهًب من أجًل أف يحرقوا البنيافى اإلسبلمي  كل و .. بدءان من أقالى الٌشرًؽ كثيره من الٌناًس بألس
 الملحدن إلى أقالى الغرًب الاٌلليبيٍّ المفتئًت كالمترٌبًه باإلسبلـ.

نحني الذينى ييكادي لنا كنحني الذينى تطوؼي من حولنا الفتني ال بأشخاصنان كلكن من حيثي عقائدنان 
 ـً الذم ارتضيناهي تاجان لعقولًنا كصراطان لسلوًكنا.كمن حيثي ىذا اإلسبل

فلماذا؟ لماذا كنحني نتعاطفي مع اإلسبلـ؟ لماذا ال نلهبي عواًطفىنا ليدفىعنا ىذا اللهبي إلى تعٌلًم 
ديًننا؟ إلى معرفًة إسبلمنا؟ كعندئذو لن تجدكا ألمٍّ فتنةو داىمةو مهما أكغلت كمهما اعتالفت كمهما  

 دكفن لن تجدكا لها منفذان إلى عقًل إنسافو مسلم.كادى بها الكائ

كال شك  أف  ىنالكى كسائلى أخرل غيرى ىذًه الوسيلًة الفٌعالًة المباشرةن أال كىيى كسيلةي العكوًؼ على 
فهًم اإلسبلـ. ىنالكى كسائلي أخرلن كتجنيًد أجهزًة اإلعبلـً المقركءًة كالمرئٌيًة كالمسموعًة لكبً  

 فتنة. كلردٍّ ىذًه الغائلة.جماًح ىذًه ال

كال شك  أنٌوي تقاليره ما بعدهي تقاليره أف تكوفى ىذًه الاٌلحفن كىذًه األجهزةن بعيدةه كل  البعًد عن 
نا. كمن ثم  تستهدؼي كياناتًنا ثم   ىذًه الٌنيراًف المتسٌعرًة التي تستهدؼي عقولىنان كالتي تستهدؼي عقائدى

 .القضاءى علينا جملةن كتفاليبلن 

ما مهٌمةي ىذًه األجهزًة إف لم تكن رعايةى العقوًؿ من كيًد الكائدين؟ ما مهٌمتيها إف لم تكن رعايةى 
األٌمًة من ترٌبًه المترب الين؟ كال أعلمي غايةن أقدسى لهذًه األجهزًة من ىذًه الغاية. كالمأموؿي كنحني 

أف تكوفىن بل أف تالب ى ىذًه األجهزةي على  نحسني الٌظن  دائمانن كنحني نفت ي القلوبى للتعاكًف دائمانهلل
مستول ىذا الخطًر المحدًؽ بهذًه األٌمة. المأموؿن كأنا أعلمي أنٌنا جميعان نعتزُّ باإلسبلـ. كأنٌنا 
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جميعان نعتزُّ بو إف تراثان كرثناهي من ااباًء كاألجدادن كإف مبدأن من المبادًئ التي أكحى اهللي عز  كجل  
 لاٌلفوًة المختارًة من عبادهن كىذا ما نلقى اهللى عز  كجل  عليو.بها إلى ىذًه ا

 

أنا أعلمي أف  كل  من في البلدًة على شٌتى المستوياًت يعتٌزكفى بهذا اإلسبلـً أيٌان كافى منطىلىعي ىذا 
تزُّ بو؟ االعتزاز. فمالنا ال ندافعي عن ىذا الذم نعتزُّ بو؟ مالىنا ال نحمي حوزةى ىذا الٌديًن الذم نع

ٍـّ أعيننا كيفى ييخىط  ي لهذا الٌديًن بليلن ككيفى تتضافري الخط ي كما قلتي لكم  لماذا كنحني نرل بأ
 من أقالى الٌشرًؽ إلى أقالى الغرب؟

إف نسينا الٌدفاعى عن اإلسبلـ كإٍف نسينا تثقيفى -كىا ىوى شهري رمضافى على األبوابن كالمأموؿهلل 
أف يذكٍّرنا بهذا المبدًأ ىذا الٌشهر. أف يذكٍّرىنا بهذا  -اإلسبلمٌيًة الٌراشدة شبابًنا كجيًلنا بالثٌقافًة 

الواجًب ىذا الٌشهري المبارؾن ىذا الٌشهري الذم يدعونا بلطفو كبرٌقةو ما بعدىا رقٌةن يدعونا على 
دعونا ىذا الٌشهري شٌتى المستوياًت كبواسطًة كلٍّ السُّبًل التي نملكيها ككلٍّ األجهزًة التي نعتزُّ بها. ي

إلى اصطبلحو قدسيٍّ معى اهلًل عز  كجٌلن كإلى رجوعو مبارؾو إلى رحاًب اهلًل سبحانوي كتعالى. ىذا 
نا متٌوجةن بالٌتذكرًة الٌنابضًة بالحبٍّ لهذا  الٌشهري يدعونا إلى أف نجعلى صفحاًت منشوراتًنا كجرائدى

 الًء الٌشباًب بل لهذا الجيًل أجمع.الٌدينن كالغيرًة على الثٌقافًة اإلسبلمٌيًة لهؤ 

ىذا الٌشهري يهيبي بنا جميعان مع كلٍّ ما نملكي من كسائلى كسيبيلو أف نجٌندىان ثم  نقفى صٌفان كاحدان 
في كجًو ىؤالًء المترٌبالينى بديًننا. كلو شئتي أيُّها اإلخوةي لوضعتي لكم كثيران من الٌنقاًط على كثيرو 

تنو تأتينا من أقالى الغربن كاهلًل ال تهدؼي أشخاصانن كال تهدؼي أرضان كال من الحركًؼ في توثيًع ف
 كطنان كال ماالن. كلكٌنها تستهدؼي ىذا الٌدين...

 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمن فاستغفركهي يغفر لكم...
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 ث١ٓ اٌلػٛح اٌٝ هللا ٚاٌوؽّخ ثبٌٕبً: رالىَ ربَ

 

 

الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ن أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كتعالى بالحكمًة كالموعظًة الحسنة. كال تزاؿي شعيرةن من أقدًس كانًت الٌدعوةي إلى اهلًل سبحانوي 
شعائًر ىذا الٌدينن ككاجبان من أىمٍّ الواجباًت المنوطًة بأعناًؽ المسلمين. كلكن  ىذا الواجبى 

ذا  يتفاكتي بينى أف يكوفى كاجبان كفائٌيانن كبينى أف يكوفى كاجبان عينٌيان يتعٌلعي بكلٍّ فردو فردو على حدة. فل
كافى المسلموفى مقبلينى على اهلًل عز  كجٌلن ككافى العلمي ىو المتغلٍّبى على الجهلن ككانًت الٌرعايةي 
 لئليماًف كاإلسبلـً متوٌفرةن على أحسًن األحواًؿن فلف كاجب الدعوة إلى اهلل من الواجبات الكفائية.

 

مسلمينى عن رعايًة إسبلمهم كدينهم إف في أما إف سادى في الٌناًس اإلدباري عن الٌدينن كتخٌلى أكثري ال
بيوتهمن أك في مرافقهم كمؤٌسساتهمي العاٌمة. فلف  كاجبى الٌدعوًة إلى اهلًل سبحانوي كتعالى يالب ي من 
الفرائًض العينٌيًة التي تتعٌلعي بعنًع كلٍّ إنسافو مسلمن على أف يدعوى إلى اهلًل عز  كجل  في نطاًؽ ما 

ما يتقنن كأف ال يتجاكزى الحدكدى التي يطيقيها. كما من مسلمو صادؽو معى اهلًل  يعلمن كضمنى حدكدً 
عز  كجل  كمعى نفسًو في إسبلمًو إاٌل كلوي حدكده يستطيعي أف يتحر ؾى في دائرتهان كيستطيعي أف يدعوى 

 إلى اهلًل من خبللهان ال سٌيما في  لًو كأكالدًه كضمنى داره.
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نعيشي الحالةى الثٌانية .. فالجهالةي ىي المتغٌلبةن كاإلدباري عن ديًن اهلًل عز  كجل   كلعٌلنا في ىذا العالرً 
في أكثًر األحياًف ىو الٌسائدي كىوى المتغٌلب. كمن ثم هلل فلف  الٌدعوةى إلى اهلًل عز  كجل  لم تعد كما  

 على كلٍّ إنساف. كانت باألمًس فرضان كفائٌيانن بل أصبحىت من الفركًض العينٌيًة الواجبةً 

مثاؿي ذلكهلل ما إذا شب  حريعه في مكافو مان ككانت فرؽي اإلطفاًء قليلةن أك في إجازةن أك لم تكن 
تبالي بهذا األمًر كخطورتو. فبل شك  أف  كاجبى القياـً كالٌنهوًض إلطفاًء ىذا الحريًع يتعٌلعي بالٌناًس 

لجهالًة كاإلدباًر عن الٌديًن كعن اهلًل عز  كجل  أخطري جميعانن كلٌّ منهم على قدًر استطاعتو. كحريعي ا
بكثيرو من ىذا الحريًع الماٌدمٍّ الذم يقفي مهما استشرل عندى حدٍّ ال يتجاكزيه. كلعٌلي قد قلتي 

ن كأكضحتي أف  على كلٍّ مسلمو في ىذا العالًر أف يكوفى  كأعدتي القوؿى في ىذا الموضوًع ذاتى يـو
اهللن حارسان لشريعتًو كأكامرًه في الٌنقاًط التي يتمٌكني أف بهان كمهما ضاؽى ىذا قائمان على حدكًد 

 الٌنطاؽي فلن يضيعى عن الٌداًر التي ىوى المهيمني عليها كىوى المشرؼ.

كأكٌرري القوؿى كأيعيدهلل أف  ىذا الواجبى ىو أقدسي كاجبو يتحٌملوي اليوـى كلُّ مسلمو في عنقو. ذلكهلل 
بديًن اهلًل عز  كجل  قد استشرتن كألف  المشاغلى كالعوائعى كالغوائلى قد تكاثفت  ألف  الجهالةى 

ككٌونت حجابان صفيقان بينى الٌناًس كبينى الٌديًن الذم خيًلقوا من أجلون بل بينى الٌناًس كعقولهم.. 
المآًؿ الذم ال بد  لهم أف فحيلى بينهم كبينى الٌتدبٌرن كالٌتأٌمًل كالٌتفٌكرن كحيلى بينهم كبينى الٌنظًر في 

ينتهوا إليو. كمهما تلوتى عليهم كتابى اهلًل عز  كجٌلن فهوى ال يعدك أف يكوفى كلماتو تطوؼي 
 بأذىانهمن كلكن  شيئان من نوًر ىذًه الكلماًت ال يتسٌربي إلى أفئدتهم.

المسلًم أيٌان كافى إذا أرادى أف  كلكن  الٌدعوةى إلى اهلًل عز  كجل  لها  فاته أيُّها اإلخوةن كيجبي على
ينهضى كلو بقس و من كاجًب الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجل  إف في ديكيرًة أىلون كإف في مجتمعو أكسعى 

 من ذلكن ينبغي أف يٌتقيى ىذًه اافات.

أشيري  كاافاتي التي يواجهيها الٌداعي إلى اهلًل كثيرة كال مجاؿى للحديًث عنها في ىذا المقاـن كلكٌني
اليوـى إلى  فةو خطرةو منها ما أكثرى ما نعاني منهان كما أكثرى ما تسٌربت ىذًه اافةي فكٌونت داءن عيضاالن 
في شخًه الٌدعاًة إلى اهللن فكافى من كاجبهم أف يرجعوا إلى أنفسهم فيطٌببوىا من ىذًه اافًة قبلى 

ىن كاستعدادي الٌداعي إلى اهلًل جزءه من أجزاًء أف يدخلوا في معترًؾ الٌدعوًة إلى اهلًل سبحانوي كتعال
 الٌدعوة كما أف  الوضوءى جزءه من أجزاًء الاٌلبلًة كما قاؿى كثيره من الفقهاء. ما ىيى ىذًه اافة؟
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كثيران ما ينظري الٌداعي إلى اهلًل عز  كجل  إلى المجتمًع الذم ىوى فيًو نظرةى طبيبو إلى مجموعةو من 
براثًن الهبلًؾ كاستيأسى ىذا الطٌبيبي من معالجتهم كمن عودىم إلى العافيًة المرضى كقعوا في 

كالاٌلٌحة. فهوى ينظري إليهم نظرى اليائسن كيعالجهم معالجةى من يريدي فق  أف ينفٍّذى أمران كيًكلى إليون 
ككأف  المرضى كلكٌنوي ال يرجوا فائدةن من كراًء عملون بل ىو ينظري إليهم ككأف  الموتى قد حاؽى بهمن 

العيضاؿى قد استحكمى بهمن ككأف  الٌدكاءى لم يعد ناجعان فيهم. كثيره من الٌدعاًة ينظركفى إلى الٌناًس 
 ىذه الٌنظرة. -بمجملهم-اليوـى 

كال شك  أف  ىذا الٌتالوُّرى تالٌوره خاطئن كال شك  أف  الٌداعيى إذا نظرى إلى عباًد اهلًل عز  كجل  في أمٍّ 
كافن كفي أمٍّ عالرو من العالوًر كيًجدكا. إذا نظرى إليهم ىذًه الٌنظرةى فقد خالفى أمرى رسوًؿ اهللن   حاؿو 

 كقد خالفى شرعى اهلًل عز  كجٌلن كخالفى مقتضى ما ىوى مرسوـه في كتاًب اهلًل سبحانوي كتعالى.

هلل ىلكى ال  ٌناسن فهوى أٌكلهم ىبلكان". كلقد ص   عن المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل مى قولوهلل "من قاؿى
أم من كافى ينظري إلى الٌناًس من خبلًؿ سعيًو للٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجل  بينهمن كقد كقرى في نفسًو 
أنٌهم جميعان ىالكوفى ألنٌهم جميعان بعيدكفى عن ديًن اهلًل عز  كجٌلن فليعلم أنٌوي في رأًس ىذًه القائمًة 

 ىبلكان". التي يتالٌوريىا. "ىوى أٌكلهم

كقد ريكمى عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى أنٌوي قاؿهلل "أٌمتي كالمطرن ال ييدرل أٌكليها خيره أـ 
 خريىا خير". كإنٌما قاؿى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ىذا الكبلـى حٌتى ال ينظرى المسلمي أيٌان كافى 

ى إخوانهم في أمٍّ عالرو من العالوًر إال نظرةى من يتأٌملي فيهم إل -المسلموفى عاٌمةن كالٌدعاةي خاٌصةن -
خيرانن كمن يرجو منهم إقباالن إلى اهلًل عز  كجٌلن كمن ينظري إليهم على أف  بينهم كبينى الهدايًة اتفاتةه 

صٌلى اهللي عليًو  كاحدةه بسيطة. ىذا أسلوبه من أساليًب الٌتربيًة الٌنبويٌةن يعلٍّمينا إيٌاىا سٌيدينا رسوًؿ اهللً 
 كسل م.

كقد ص   عنوي صٌلى اهللي عليًو كسل مى أيضان أنٌوي قاؿهلل "ال تزاؿي طائفةه من أٌمتي ظاىرينى على الحعٍّ ال 
 يضرُّىم من خالفهم حٌتى يأتي أمري اهلًل كىم ظاىركف".

ىذًه الٌدعوةي مضٌمخةن باألملن  كما أىمىرىنا اهللي سبحانوي كتعالى في كتابًو بالٌدعوةن إال كأمرىنا أف تكوفى 
 مقركنةن بالٌتقديرن مقركنةن بافتراًض أف  المدعو  أفضلي من الٌداعي إلى اهلًل سبحانوي كتعالى.
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كانظركا إلى معنى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))فًبمىا رحمةو من اهلًل لًٍنتى لىهيٍم كلو كنتى فظٌان غليظى القلًب 
لهم كشاكرىم في األمًر فلذا عزمتى فتوك ٍل على اهلل((. ىذًه الٌرحمةي النفٌضوا من حولكى فاستغفر 

ـي في طريًع دعوًة أكلئكى الذينى   جعلها اهللي سبحانوي كتعالى زاد نبيًٍّو سيًٍّدنا محم دو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
كٍّ كالوثنٌية. كمع ذلكى كانوا مظهران لكفًر الجاىلٌيةن أكلئكى الذينى كانوا صورةن لظيليماًت الكفًر كالشٌ 

ـي بالٌرحمًة لهمن بل مؤل قلبوي باألمًل المتعلًٍّع  فقد مؤلى اهللي عز  كجل  صدرى نبيًٍّو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ـي  بهمن كمن ىذا الػمينطىلىًع دعان كبهذا السٍّرٍّ نجحت دعوتو. كلو أفى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

ـي دعاىم من خبلًؿ أملو مقطوعو دعاىم من خبلًؿ اليأًس  ن لو أف  الٌنبي  عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل المتبـر
بينوي كبينهمن إذان لما كاف لكلماتًو أمُّ تأثيرو في نفوسهم. كىذا معنى قولوهلل ))كلو كنتى فظٌان غليظى 

 القلًب النفٌضوا من حولك((.

 

ـى ظيليماتون فكيفى ينبغي أف يكوفى ىذا فلذا كافى ىذا منهجى الٌدعوًة الٌربٌانٌيًة في عالًر ال ٌشرًؾ كأيٌا
المنهجي في عالرو الٌناسي كلُّهم مستأنسوفى بديًن اهللن يعرفوفى عبوديٌتهم هللن كلكن  الٌشهواًت 
كاألىواءى ىي التي حالت بينهم كبينى االصطبلًح مع اهلًل عز  كجل ن كما أكثرى ما تتلو في ىذًه 

ةن كما أكثرى ما تأخذي ترجماتو كتعبيراتو متنٌوعةن مختلفةن كلكن  جذكرىىا كاحده الٌشهواتي بألوافو عدٌ 
 على كلٍّ حاؿن ىو الٌشهواتي كاألىواء.  

 

إذان فيجبي على الٌدعاًة أيان كانوا إذا دعوا إلى اهلل عز  كجل  أف ال يتالوركا أف ىؤالًء الٌناًس مهما  
أف يتالٌوركىم كقد كيضعوا في سجنو أيغلع بابوي بأقفاؿو   كانوا جانحينى عن صراًط اهللن ما ينبغي

كثيرةو فبل أملى من خركجهم إلى ساحًة اإليماًف كإلى صعيًد الهدايًة كفهًم ديًن اهلًل سبحانوي كتعالىن 
بل إفى من تالٌورى األمرى على ىذا الٌنحًو فليعلم أنٌوي ىو الٌسجيني في ىذا الٌسجن. كريب  سجينو يظنُّ 

طليقانن كريب  سجينو ىو اليوـى سجينه كلكٌنوي غدان سيكوفي طليقانن كلسوؼى يتبو ءي مركزان يرضي نفسوي 
 اهللى سبحانوي كتعالى كيسعديه. ىذا ما ينبغي على كلٍّ مسلمو أف يعرًفوي كيتالٌوره.
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الٌدعوًة اإلخبلصي لديًن ىذا إذا كٌنا نبتغي بالٌدعوًة إلى اهلًل مرضاةى اهلل كإذا كافى الٌدافعي لنا إلى ىذًه 
اهلًل سبحانوي كتعالىن ىذا اإلخبلصي كىذًه الغايةي يجعبلًف كبٌلن مٌنا تأٌملي في الٌناًس جميعان على شٌتى 
مستوياتهم الخيرى العميمن بينهم كبينى الهدايًة التفاتةه كاحدةن بينهم كبينى الهدايًة حواره قالير. إف  

ًص لديًن اهلًل سبحانوي كتعالى؟ كأنا ال أقوؿي لكم ىذا الكبلـى من كاف ى ىذا الحواري مضٌمخان باإلخبل
منطلًع  دابو إسبلمٌيةو نظريٌةو فق ن كلكٌني أقولوي أيضان من خبلًؿ تجربةن من خبلًؿ نظرن من خبلًؿ 

 كاقعو أعيشي فيو.

 

عدىم عن الهدايًة أيٌما ما أكثرى الذينى كنتي أتالٌوري أنٌهم جانحوفى عن صراًط اهلًل عز  كجل  جنوحان أب
إبعادن كزٌجهم في مىضىاًيعى ال أملى من الخركًج منها .. كرأيتي أف  كلمةن كاحدةن حديثان كاحدانن حواران 
قاليران كاحدان جعلهم ينتفضوفن كجعلهم يستيقظوفى كالٌنائًم الذم كافى يغ ُّ في رقادو عميعن فما ىيى 

 سريره. إال حركةه كأخرل حٌتى استيقظى كىب  من

ما أكثرى الذينى لو أنٌني تحٌدثتي عنهم لقيلى لي من ًقبىًل أناسو كثيرينى مٌمن يهتٌموفى بالٌدعوةهلل إنٌهم 
ميؤكسه منهمن كال أملى من الٌدعوًة لهمن كال أملى من الحديًث معهم.. كربٌما استرسلوا في القوًؿ 

أعماؽى قلوبهمن ككيفى تسٌربى اليقيني  إلى ما كراًء ذلك. كلكٌني كجدتي بعيني كيفى دخلًت الهدايةي 
باهلًل عز  كجٌلن كتربٌعًت المخافةي من اهلًل عز  كجل  على عرًش فؤادىمن كرأيتي من يستوقفيني في 

الٌطريًع مٌمن لو ر هي أحدي الٌدعاًة إلى اهلًل يبتعدي عنوي مسافةى نالف كيلو لو استطاعى من كثرًة الظُّلماًت 
ون كمن كثيرًة فسوقًو كعاليانًو. ما أكثرى ما استوقػىفىني كاحده من ىؤالًء يسأليني التي رانت على قلب

عن سبيًل العودًة إلى اهللن كعن طريًع الالُّلً  مع اهللن كعن الٌدكاًء الٌناجًع الذم ينبغي أف يأخذى بًو 
 نفسوي لكي ال يعودى إلى ماضيًو القذًر الٌسٌيء.

أف أعلمى أف  الواحدى من ىؤالًء ربٌما كافى خيران مٌنين ك)ربٌما( ىنا  عندما أجدي ىؤالًء الٌناًس ينبغي
للٌتكثيًر كليست للٌتقليل. انظر إلى ىذًه الٌتجربًة التي أراىا بعينين ثم  أتأٌملي حاؿى أكلئكى الذينى إف 

العاجٌيًة الباسقًة دعوا إلى اهلًل عز  كجل  كما أمرى اهللن دىعىوىمن دىعىوا ىؤالًء الٌناسى من أبراجهمي 
المرتفعةن كأنٌهم يخاطبونهم كىم متعٌلقوفى بالٌثريٌان كالٌناسي الذينى يكٌلمونهم ملتالقوفى دكنهم بالٌثرل 

 كترابو. متى يمكني لمثًل ىذا الكبلـً أف يؤثػٍّرى في ىؤالًء الٌناس؟
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هلل ىذًه الٌدعوةي ال تفيدي شيئانن من استيأسى من الٌناًس ينبغي أف يستيًئسى  من نفسًو أٌكالن. كمن قاؿى
الٌناسي ىلكى فهو أٌكلهم ىبلكان. كمن تالٌورى أف  إنسانان ألحدى باهلًل عز  كجل  ال فائدةى من دعوتًو إلى 

اهللن فليعلم أنٌوي كاحده مٌمن قاؿى اهللي عز  كجل  عنهمهلل ))إنٌوي ال ييأسي من رىكًح اهلًل إال القوـي 
 لهلل ))كال ييأسي من رىكًح اهلًل إال القوـي الفاسقوف((.الكافركف((. كفي  يةو أخر 

أسأؿي اهللى عز  كجل  أف يرزقىنا حسنى الٌظنٍّ بعبادهن كأف يرزقىنا معى ذلكى الغيرةى على دينون حٌتى يجتمعى 
لنا من ىذا كذاؾى خيري مزيجو يسوقينا إلى الٌسبيًل الذم يرضي اهللن نأميري كندعوا من خبلًؿ الغيرًة 
على ديًن اهللن كنحسٍّني الٌظن  بعباًد اهلًل عز  كجٌلن كنتالٌوري أف  بينهم كبينى الهدايًة التفاتةه يسيرةه 

 كاحدةن كما أيسرى أف تتحق عى ىذًه االلتفاتة. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم ...
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 شؼ اٌّبء .. هٍبٌخ رؾن٠و ٌٍَّزىجو٠ٓ

 

 

الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو خير

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 التي طيرحىت علٌي قوؿي أحدىمهلل كيفى السبيل إلى أف تتخلهى منى الكبر؟إف  من أعجًب األسئلًة 

 

ىذا السؤاؿ في حقيقتًو سؤاؿه غريبه كعجيبه جدان؛ فترجمةي ىذا السؤاؿ تساكم تمامان قوؿى ىذا 
اإلنسافهلل كيفى السبيلي إلى أف أعرؼى نفسي؟ كىل ىنالكى من صعوبة في سبيًل أف يعلم اإلنسافي 

ك حواجز كضعت بينى اإلنساًف كذاتو فهوى بحاجةو إلى أف يخترقها كيمارسى في ذاتو؟ كىل ىنال
سبيًل ذلكى مغامرةن كأم  مغامرة؟ كإذا لم يعرًؼ اإلنسافي نفسو فما الذم يستطيعي أف يعرفوي بعدى 

 ذلك؟

 

كو من أنوي كلُّ من يشكو أف  الكبر مهيمنه عليو كأنوي غيري قادرو على التحرر منو فمعنى ذلكى أنوي يش
ال يعرؼي نفسوي حع  معرفتهان ذلكى بأف  اإلنسافى إذا عرؼى نفسو عرؼى أنوي ال يملكي شيئان ق  .. فبمى 

يتكبر؟ إذا عرؼى اإلنسافي نفسو عرؼى أنوي ال يملكي أم  قدرةو تتحكًم بذاتو كال يملكي أم  قدرةو 
تظلُّوي كيمشي تحتها. ال يملكي أم  قوةو تتحكمي باألرًض التي يمشي عليهان كال بالسماًء التي تس
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ن فلذا  تتحكمي بشيءو من مظاىًر الكوًف المحيً  بون بل ىوى ال يملكي أم  قدرةو تتحكمي بذاتًو ىوى
عرؼى  اإلنسافي ىذا من حقيقتًو فلف  التكبرى يغدك لونان من أسوًء ألواًف السكرن كاإلنسافي السكرافي 

 ب كللحواًر كللحديًث أًك النقاش.هوى ليسى أىبلن للعقامحجوبه عن عقلون كمن ثم  ف

ـى مر ًة ذاتون كلقد  من أرادى أف يتخلهى منى الكبًر الذم يهيمني عليو فليسى عليًو إال أف يقفى أما
قلتي أكثرى من مرةهلل إف  اإلنسافى يتالفي بالعلم لكن  ىذا اإلنساف ليسى لوي أمُّ فضلو في غرًس أمٍّ 

 في عقلون كعما قريب سيذىبي ىذا العلمي منوي كيجهلي بعدى علمو كينسى بعدى برىةن علمو منى العلو 
ـً

كاإلنسافي حقان يتالفي بالقدرةن كلكن  اإلنساف لم يبدع ىذًه القدرةى باختراعو منون كلم يحشي كيانوي 
ريبو سيجدي أف  بالقدرًة بطاقةو ذاتيةو لديون كإنما كجدى القدرةى تكاملت بالتدريًج في كيانون كعما ق

ىذًه القدرةى تودعوي إلى غيًر رجعةن كىكذا ككلُّ الالفاًت التي يتالف بها اإلنساف ليسى لوي أمُّ 
دخلو في جذبها إليون كلن يكوفي لوي أمُّ دخلو في إبعادىا عنون كاإلنسافي مهما نظرى إلى الكوًف 

مهما أسكرتوي ىذًه -بادئ ذم بدء الخاضًع لون كمهما أيخذى بهذا الخضوعن فأسكرهي ىذا التسخيري 
إف ىوى رجعى إلى كعيًو كعقلون رأل أنوي ال يملكي أم  سبيًل للتكبًر على ىذا  -الالورة بأكًؿ مرة

 الكوًف الذم سيخٍّرى لوي أبدان.

 

إف  اإلنسافى قد يمشي كىوى يضربي بقدميًو األرضن إشعاران كتعبيران عن أنوي امتلكى ناصيةى ىذًه األرض 
تلكى كل  ما فيها من حبٍّ كخيرن كأنوي قادره على التالرًؼ بها كما يتالرؼي العبي الكرًة بالكرةن كام

كلكن لو تأملى في الحقيقة لوجدى أنوي سكراف يهذم في ىذا التالورن كلو أعجزهي أف يعلمى ىذًه 
جعلى لكمي األرضى ذلوالن  الحقيقة فلف   ياتو في كتاًب اهلًل تذكرهي بهان قاؿى اهللي عز  كجلهلل ﴿ىوى الذم

 فامشوا في مناكبها ككلوا من رزقًو كإليًو النشور﴾.

كما أحسبي اإلنسافى المتكبر كالذم يلتفتي بينى الحين كالحيًن إلى شيءو من كتاًب اهلًلن ما أحسبوي  
إال كقد كقفى عندى ىذًه ااية كامته  منها عواملى سكرًه ككفره؛ إذ كقفى عندى ىذًه ااية كلم يتابعهلل 

تي ذلٌلت تحتى قدمٌي؟ ﴿ىوى الذم جعلى لكمي األرضى ذلوالن﴾ن لماذا ال أتكبري على األرض ال
﴿فامشوا في مناكبها ككلوا من رزقًو كإليًو النشور﴾. كلكن لماذا ال تتابع كلماذا ال تالغي إلى 
الكبلـً الذم يليو الذم جاءى إيقاظان للسكراًف الذم يشبوي سكرؾ؟ ﴿ءأمنتم من في السماء أف 

يرسلى عليكم حاصبان فستعلموفى  يخسفى بكمي األرضى فلذا ىيى تمور * أـ أمنتم من في السماًء أف 
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كيفى نذير﴾. فلذا سكرى المتكبر من أجًل أف  اهللى سخرى لوي األرض بتجاكيفها الداخلية كبخيراتها 
الظاىرة فليستدرؾ كليتابع كليقرأ ما بعدى ذلكى من بياًف اهلًل سبحانوي كتعالىن فهوى خيري ما ينقذهي من 

ءأمنتم ىذا اإللو العظيم الذم ذللى لكمي األرض أف سكره كحمقوهلل ﴿ءأمنتم من في السماء﴾؟ 
يخسفى بكمي األرضى فلذا ىيى تمور؟ صحي ه أف  اهللى تعالى ذللها لكمن لكن مًن الذم أعطاؾى 

الضمانة أف  ىذًه األرض ستبقى مطواعةن لك ما أصدرتى إليها أكامرؾى البشرية؟ مًن الذم قاؿى لكى 
تتفت ى األرض أفواىان فاغرةن فتبتلعى ك تبتلعى المبليينى من أمثالك؟ ىذا؟ كمًن الذم أمنكى ضد  أف 

﴿ءأمنتم من في السماًء أف يخسفى بكمي األرضى فلذا ىيى تمور﴾؟ إذا بها تهتزُّ ذاىبةن  يبةنن كإذا 
بكلٍّ األبنيًة التي فوقهان كإذا بكلٍّ المؤسساًت العلميًة الشامخًة من فوقها تحولت إلى لعًب 

 تحطمت يمينان كشماالن كذرتها الٌرياح.أطفاؿ و 

لماذا ال يضيفي اإلنسافي إلى تمتعو بنعمًة اهلًل تعٌرفوي على قدرًة اهلل؟ كمن ثىم  تعٌرفىوي على عجزًه؟ 
لماذا ينظري اإلنسافي إلى ينابيًع األرًض كىي تفوري بالماًء العذًب الفراًت فبل يتذكري إال طىػوفػىتىوي يوـى 

ك نبشى دخائلها؟ كال يعلمي طاقتوي إال يوـى تعل مى ىندسةى الٌرٌم؟ لماذا لم يتذكٍر أٌف  بحثى عًن األرضً 
اهللى ىو الذم أعطاهي ىذًه المقاييس؟ كلماذا لم يتذكٍر أٌف اهللى عٌز كجٌل ىو الذم فٌجرى األرضى مياىػان 

لماذا تعلٌػم من العلًم خمسى كأنهاران ككساىا خضرةن كرياحين؟ لماذا كىي تتمةي العلًم الذم يتعٌلمو؟ 
 مسائلى كأعرضى عن مئاتو من المسائًل األخرل؟ لماذا؟

لو أنٌوي تعٌلمى العلمى كل و كلم يقٍف عندى أرباًعو أك أقٌل من أرباًعو لىتخٌله من ًكبرًهن ك لتخٌله من 
هللي بسياًط التأديبن فجورًًه ك عناًدهن كلكٌن في الناس من ال يعلموف الحقيقةى إال بعدى أف يأخذىىمي ا

إال بعدى أف يأخذىمي اهللي عٌز كجٌل بسياًط المالائًبن إٌف في الناًس من ال يتخٌلالوفى من ًكبريائًهم إال 
بعدى أف تمتٌد ألسنتهيم يلهثوفى بها من عطشو كظمأن يبحثوفى عن المياًه الغائرًة فبل يكادكفى 

ادكف يجدكفى في تجاكيفها ك شقوًقها جرعةى ماءو أك يلحقونهان يبحثوفى عن األنهًر الٌتي جٌفت فبل يك
شرابن في الناًس من ال يتأٌدبوف إال إذا أخذىمي اهلل عٌز ك جٌل بسياًط التأديبن ىذا اإلنسافي الذم 
يتكبري تحتى سماًء اهلل عٌز كجل  كقًد اطمأٌف إلى أف الكوفى كٌلو مسخره لون الغبلؼي الجوٌم يحيطو 

ضٌد كٌل شٌرن كما كراء ذلكى .. إف ىو إاٌل مخلوقاته تسرحي لخدمًة ىذا بحالنو دائبو دائمو 
اإلنساف. يسيري مطمئٌنانن يتكبٌػري بقدميًو إذ يضربي بهما األرضى ساعةنن كيتكبٌػري على الٌسماًء برأسًو إذ 

م من في يشمخي بو ساعةن أخرل. أال يذكري ىذا اإلنسافي قرارى اهلًل سبحانوي كتعالى إذ يقوؿهلل ﴿أـ أمنت
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السماء أف يرسل عليكم حاصبان فستعلموف كيف نذير﴾؟ تعٌلمت أف الغبلؼى الجوم  كقايةه لكى من 
الٌنيازؾن فهبٌل تعٌلمتى أف  رب  ىذا الغبلًؼ الجٌومٍّ كالٌنيازًؾ عندما يشاءي يجعلي ىذه النيازؾى تخترؽي 

 يقةى العلم؟ لماذا؟ىذا الغبلؼى الجٌوم  إلى ىذا الكوكب؟! لماذا لم تتعٌلم حق

اإلنسافي الذم يتباىى بقدرتًو إٌما أنٌو يتباىى بطاقةو مكتنػىزىةو في كيانو معرضان عن معرفًة جذكًر ىذًه 
الطٌاقة. كإٌما أنٌوي يتباىى بجندو يسوقهم كما يشاءن كيقودىم كما يريد. كإٌما أنٌوي يتباىى بأحبلؼو 

ن كأخرجتوي من كمينن كنفضت عنوي الغبارن ينتمي إليهان بقولن أجنبٌيةو أك عالمٌيةو أ عانتوي ذاتى يـو
 فأخذى يتكبٌػري فوؽى األرضن كيتالٌوري أنٌوي القومُّ الذم ال يدرؾي قٌوتوي بعد.

ىبٌل تابعى ىذا اإلنسافي المعرفة؟ كىبٌل تابعى الٌسعيى إلى معرفًة ذاتو؟ كىبٌل تابعى تبلكة ىذًه ااياًت 
هلًل ليجيبهلل ﴿أٌمن ىذا الذم ىو جنده لكم ينالركم من دكًف الٌرحمًن العظيمًة فأصغى إلى سؤاًؿ ا

إًف الكافركفى إال في غركر﴾؟! سؤاؿه ييطرىحن كعلى العالًم المتكٌبًر بعلمًو أف يجيبهلل ﴿أمن ىذا 
الذم ىو جنده لكم﴾؟ سواءه كافى ىذا الجندي القٌوةى المكتنزة بينى جوانحكن كسواءه كافى ىذا الجندي 

لذم تسوقوي إلى ما تريدن كسواءه كافى ىذا الجندي أحبلفان من أممو كدكؿو تتباىى بانتمائكى إليها الجندى ا
 كعبوديٌتكى لها.

قل ليهلل من ىو ىذا الجندي أيٌان كافى نوعوي الذم يستطيعي أف ينالرؾى إذا حجبى اهللي عنكى الماء؟ 
كٌبرن بل كلٍّ من يسعدكفى بكبريائهم. ﴿أٌمن سؤاؿه يفيضي بالٌتحٌدمن موٌجوه إلى كلٍّ من يعانوفى من التٌ 

ىذا الذم ىو جنده لكم ينالركم من دكًف الٌرحمن﴾؟ عندما يحجبي اهللي عنكى نالرهي ال توجدي قٌوةه 
مهما امتؤلت بها األرضي كمهما فاضت بها الٌسماءي تستطيعي أف تنالرؾى يومئذن كليجٌرب من شاءى 

من الٌناًس يدهي إلى من شاءى من األممن كإلى من شاءى من  أف يخالفى ىذًه ااية. كليمد  من شاءى 
القولن كإلى ما شاءى من القولن ناسيان البارمى سبحانوي كتعالىن ناسيان من بيدًه الملكي كلُّون ثم  لييرني  

؟ بل كيفى سيتحٌقعي المحاؿي الذم ال يمكني أف يتحٌقع؟  كيفى سيأتيًو الٌنالري المحتـو

اىى بأٌنكى تملكي ما ال ييحالى من الماؿن كما ال ييحالى من القيىًم كالمنافعن من تتباىى بغناؾن تتب
الذم أعطاؾ؟ كمن الذم ضمنى لكى أف يبقى ىذا الماؿي محاٌلنان في كيانكى أك في جذكرؾى أك في 
جيشك؟ كمن الذم أنبأؾى أٌنكى لن تبيتى ليلتكى ىذًه لتالب ى كأنتى فقيره ميدًعع؟ إف كنتى في شٌكن 

بٌل كقفتى عندى تتٌمًة ىذًه اايةهلل ﴿أٌمن ىذا الذم يرزقكم إف أمسكى رزقوي بل لٌجو في عتوٍّ فه
 كنفور﴾؟



  

 ~1417 ~ 
 

 

كيفى يشكو اإلنسافي أنٌوي غيري قادرو على الٌتخٌلًه من كبرًه كىو لم يقف عند مر ًة ذاتو لحظةن 
ذيراتو علقت بجناحو بلحظةو كاحدةن لنفضى عن كاىلًو غبارى كبريائًو كما ينتفضي العالفوري من بقايا قي 

 كاحدة.

لو أدرؾى اإلنسافي حقيقةى ذاتًو كحقيقةى الكوًف المسٌخًر لون لمٌرغى كجهوي كرأسوي على أعتاًب العبوديًٌة 
هلًل سبحانوي كتعالىن كلعاشى كىوى يستغفري من بقايا أكىاـً كبريائو. كلكن لماذا ال نستعيني على ىذا 

الملًك من المنجياًت التي كردت فيها أحاديثي كثيرة. لقد كافى المالطفى  بقراءًة كتاًب اهلل؟ سورةي 
صٌلى اهللي عليًو كسل مى إذا أكل إلى فراشًو لم يغمض عينيًو حٌتى يتلوى ىذًه الٌسورةن يتأٌمليهان 

 كيتدبٌػريىان كيمؤلي قلبوي كنفسوي بما شاءى من معانيهان ثم  يسلمي بعدى ذلكى عينيًو للٌرقاد.

نحني من سٌنًة رسوًؿ اهلل؟ أينى نحني من االصطباًغ بهذا الذم كافى يالطبغي بًو رسوؿي اهلل؟ لو  أينى 
فعلنا ذلكى إذان لتخٌلالنا من الكبرن كلعشنا سعداءى ال أقوؿي بالٌتواضًعن بل سعداء بالوقفًة الذليلًة 

 المهينة على أعتاًب اهلل.

 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم.
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 اٌؾىّخ ِٓ اٌّظبئت ٚا٢الَ اٌزٟ ٠زؤفف ِٕٙب إٌبً

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

 شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 بتقول اهلل تعالى. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إذا نظرنا إلى الدنيا في ظواىرىان رأيناىا مليئةن بمزيدو منى الخيًر كالشرن كذلكى ىوى مالداؽي قوًؿ  
اهلًل سبحانوي كتعالىهلل ﴿كنبلوكم بالشرٍّ كالخيًر فتنة كإلينا ترجعوف﴾ن كىوى مالداؽي قوًؿ اهلًل عز  كجل  

واًؿ كاألنفس كالثمرات كبشًر أيضانهلل ﴿كلنبلوٌنكم بشيءو منى الخوًؼ كالجوًع كنقهو منى األم
 الالابرين﴾.

كلكن ا إذا دققنا الن ظرن كسبرنا أغوارى مظاىًر ىذًه الحياًة الدنيان كانتهينا إلى رصيدىا كنتائجهان رأينا 
أف  ىذًه الدنيا ليسى فيها إاٌل الخيري المالٌفى عًن الشوائبن كليسى فيها إاٌل النٍّعمن إاٌل أف  ىذًه الن عمى 

ا ما ىوى ظاىره جلٌين كمنها ما ىوى باطنه خفٌي. كصدؽى اهللي عز  كجل  القائلي في محكًم كتابو كىوى منه
 يتحدثي عن نفسو ك ذاتًو العلي ةهلل ﴿كأسبغى عليكم نًعموي ظاىرةن كباطنة﴾.

ـي الرباني  يمكننا أف نالنٍّفى الدنيا إلى خيرو كشرن كإلى نعمو كمال ائبن كقبلى أف نقرأى ىذا الكبل
كلكننا عندما نقرأي ىذًه اايةى الجليلةن كنقفي على ما كصفى اهللي عز  كجل  بًو ذاتوي العلي ةهلل أنوي أسبغى 
علينا النٍّعمن كلكنها إما أف تكوفى نعمان ظاىرةن كإما أف تكوفى نعمان باطنةن عندئذو ندرؾي أف  كل  ما 

لتمتعي بون كمٌما لوي في تالٌورنا مذاؽه مرٌّ تعافوي نراهي في ىذا الكوًف مما يحلو مذاقوي كيطيبي ا
الٌنفسنكلُّ ذلكى داخله في النػٍّعىمن كلكٌنها إٌما أف تكوفى نعمان ظاىرةن يدركيها اإلنسافي بمقاييًس حياتًًو 
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ن الطٌبيعٌيةن كإٌما أف تكوفى نعمان خفٌيةن باطنةن يدركيها اإلنسافي من خبلًؿ معرفتًو لسنًن اهلًل في عباده
 كمن خبلؿ معرفًة اهللى بالفًة الحكمةن في ذاتًو العليًة سبحانوي كتعالى.

كلقد كجوى إلي  بعضي األخوًة سؤاالن منذي أياـو يسألونني فيًو عن الحكمًة التي تكمني كراءى كثيرو منى 
ت ىن كيكادي المالائًب كااالـً كالتشوىاًت كما إلى ذلكى مما يتأف في منوي الناسي كىيى صوره كأنواعه ش

 ىؤالًء السائلوفى يرتابوفى في حكمًة اهلًل بل في عدالًة اهلًل سبحانوي كتعالى.

كالحقيقةي أيها اإلخوةهلل أنها نظرةه سطحيةه ساذجةه من ىؤالًء الناًس كأمثالهم إلى الكوف. كمالدري 
كالتي ىي طريعه إلى مقرن ىذا التالوًرهلل عدـ تدبًر ىؤالًء الناًس لهذًه المرحلًة الدنيويًة التي نعيشيها 

كلو أف  ىؤالًء اإلخوةى أدركوا قاٌلةى ىذًه الٌدنيا كمنهاجى الرحلًة التي يقفي اإلنسافي تحتى سلطانًها 
 كيسيري طبقان لخطٌتها الٌدقيقةن لما تالورى ىذا التالورى الخاطئى كلما سأؿى مثلى ىذا السؤاًؿ أبدان.

 

لودو أيها اإلخوةن أـ ىيى ممرٌّ كما قلتي لكم إلى مقر؟ لئن  ىًل الحياةي الدنيا التي نعيشها داري خ
كانت دارى خلودو فلف  الحكمةى تقتضي أف يكوفى كلُّ شيءو فيها حسبما يحتاجي إليًو اإلنسافي كحسبى 

ما يتشه ى. ألف  اإلنسافى إذا اتخذى إلى نفسًو مقران دائمان يحاكؿي أف ال يتالورى كسيلةن من كسائًل 
كأداةن من أداًة استقرارًه كطمأنينتوً إال  كيحشو بًو ىذا المقر  الذم يعلمي أنوي لن يتحوؿى عنوي راحتًون 

 إلى مكافو  خر.

فهًل الدنيا التي نعيشها داري خلود؟ لو كانت دارى خلودو لكافى لنا أف نحتج  على اهلًل عز  كجل كلما 
 دار.رأينا فيها شيئان منى المنغٍّالاًت كااالـً كاألك

كلكن كم تعلموفى أيها اإلخوةي أف  ىذًه الدنيا ممرن إنما ىيى طريعه إلى المستقرٍّ األبدمٍّ النهائٌين كال 
داعيى إلى أف ندلٍّلى أك نبرىنى على ذلكن فتعالوا لنفترضهلل لو جعلى اهللي ىذا الممرُّ مليئان بالمتعن 

ما يشتهي اإلنسافي شيئان في ىذا الممرٍّ إال  مليئان بأسباًب السركرن بعيدان عن سائًر المنغالاتن ك 
كر هن كما يتقٌززي كتشمئزُّ نفسوي من شيءو في ىذًه الدنيا إال  كأبعدهي اهللي عز  كجل  عنو. إذان كيفى 

يكوفي لكى حاؿه تقبلي بها على ذلكى المقرٍّ الذم ستتجاكزي ىذا الممر  إليو؟ كيفى تقتلعي نفسكى من 
ذم طابى لكى كلُّ شيءو فيون كتراقالًت المتعي الال افيةي منى األكداًر جميعان عن يمينكى ىذا الممرٍّ ال

 كشمالكى كمن فوقكى كتحتك؟
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إذا دعاؾى الداعي إلى الرحيلن أليسى ىذا الرحيلي من ىذًه المتًع الالافيًة ىيى قمةي المالائب؟ أليسى 
متعةن صافيةن عًن الشوائًب كاألكداًر أعظمى ماليبةو  ىذا الر حيل منى الدنيا التي جعلها اهللي عز  كجل  

منى المالائًب التي يبتلي اهللي عز  كجل  بها اإلنساف؟ كما قيمةي تزىيًد اهلًل عز  كجل  لكى في الدنيا إذا  
كافى يربطكى بها من حيثي النعم كمن حيثي المتع التي يربطكى اهللي سبحانوي كتعالى بها؟ ما معنى 

عز  كجل هلل ﴿ال يغرن كى تقلبي الذينى كفركا في الببلد متاعه قليله ثم  مأكاىم جهنمى كبئس  قوؿي اهللً 
المهاد﴾؟ بل كيفى تنسٍّعي بينى ىذا الذم يقولوي اهللي لك كبينى ما يحشو بو الدنيا من لذائذؾى 

 كشهواتكى كمتعكى بعيدان عن سائًر األكداًر؟

عز  كجل  رحيمه بكى لػٌما قضى أف تكوفى ىذه الدنيا طريقان تتجاكزهي  إف اهللى عز  كجل  حكيمن إف اهلل
إلى ذلك المقرٍّ األبدٌمن أكدعى في ىذا الطريع معناه تزىيدان لكى في ىذا الطريعن تزىيدان لك في 
ان ىذه الدنيان كاسمع ما يقولو ابن عطاًء اهلًل السكندرمٍّ في حكمًوهلل )إنما جعلها مقران لؤلغيارن كمنبع
لؤلكدارن تزىيدان لكى فيها(. جعل اهللي سبحانوي كتعالى ىذه الدار مليئة باألغياًر التي ال تتفعي مع 
رغائبكن بل منبعان لؤلكداًر التي ال تركؽ لكى من أجًل أف يكوفى لك عونان على زىدؾى فيهان من 

رل ىذا النٍّداءي استجابةن من أجًل أف ي -إذا حافى رحيلكى عن ىذًه الدنيا-أجًل أف يرل نداؤهي لكى 
.  بينى جوانحكى

لما قضى اهللي سبحانوي كتعالى أف تكوفى ىذه الحياةي مزيجان من األكداًرن كمن الالفاًءن من المتًعن 
كمن المالائًبن كلما جعلى اهللي عز  كجل  منهاجى الحياًة يبدأي بطفولةو ال تعي شيئانن ثم بطفولةو الىيةو 

تعةن كالحياة كل  الحياة في ىذه اللعًب الالغيرًة التي يىركىني إليها الطفلن ثم جعلى ترل المتعةى كل  الم
الشبابى مزدانان بمتعو أخرل يىركىني إليها اإلنسافن كاف من حكمًة اهلًل عز  كجل  إذا دنا الرحيلي كإذا 

ت رحمةي اهلل عز  كجل  دنت ساعةي التجاكًز من ىذًه الدنيا إلى ذلك المقٌر كانت حكمةي اهلًلن بل كان
تقتضي أف يتقل هى عنكى الشبابن كأف يتسل لى إليكى المشيبن كأف يتسل لى إليكى معى المشيًب كثيره 
ـى من ىذًه الدنيان كحت ى تشعرى أنكى قد مللتى منهان كحتى  منى األمراًض ككثيره منى ااالـً حتى تتبر 

 م  فى أك أكشكى أف يناديكى إليًو البارم سبحانوي كتعالى.يالفوى لكى االتجاه إلى ذلكى المقر  الذ

أترل إذان أف ىذًه األكداًر التي تفيضي بها ىذًه الدنيا مظهري رحمةو منى اهلًل عز  كجل  بكن أـ ىوى 
مظهري انتقاـو منى اهلًل سبحانوي كتعالى ينتقمي بًو منك؟ كلنا يعلمي الجوابن لًو انطلقنا من إيمافو باهلًل 
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عز  كجلن كمن معرفةو لقالًة ىذًه الرحلًة الدنيويةن ذلكى مظهره من مظاىًر رحمًة اهللن مظهره من 
 مظاىًر حكمًة اهلًل سبحانوي كتعالى.

عندما يدعو الداعي إلى مفارقتكى لهذًه الدنيان منى الرحمًة اإللهية أف تنظرى إليها كأنتى تعافهان أف 
ًف حالكهلل ىا إني سأفارقًك إلى غيًر عودةو؛ ألتمتعى بالنعيًم الالافين تنظرى إليها كأنتى تقوؿي لها بلسا

ألتمتعى بالسعادًة التي ليست فيها مكد رات. من ذا الذم يجهلي ىذًه الحقيقةى التي أقولها أيها 
 اإلخوة؟

ـى صحتها كعافيتها  لقد رأيتي بعيني إنسانةن كقد تمددت على فراًش الموًتن كلقد كانت تعيشي أيا
يشي في متعن تعيشي في نعيمن كلكن  اهللى عز  كجل  بحكمتًو شاءى أف يبتليها ببعًض المالائًب حتى تع

يكوفى لها من ىذًه المالائًب حجابه يبعدىا عن ذكرياًت تلكى المبلذن يبعدىا عن ذكريات تلكى 
افيةن غدان ستعودي إليًك المتعن كانت تجلسي إليها قريباتها كفيهن  من يقوؿي لهاهلل غدان ستعودي إليًك الع

الالحةن غدان سنعودي إلى بهجتنا التي كنا نتقلبي فيها. ىكذا كن  يقلنى لهان فماذا كافى جوابي ىذًه 
الفتاة؟ ماذا كافى جوابي ىذًه اإلنسانًة التي قل بها اهللي من مظاىًر ىذا البؤس في نعيمو بل في نعمةو 

دنيا؟ إف  المتعةى ىناؾن إف  السعادةى ىناؾن إف  الخيرى ىناؾن خفية؟ كانت تقوؿي لهنهلل ما قيمةي ىذًه ال
فلييمىنٍّ بعضنا بعضان بذلكى النعيمن ال بهذا النعيًم الفاني الذم ال معنى لو. تيرل لو أف  ىذًه اإلنسانةى 

ها ميتعن ككلها كأمثالها ككلنا أمثاؿه لهان لو شاءى اهللي أف يقتلعنا من دنيانا ىذًه كتربتها كلها نًعمن ككل
صفاءه ال كدكرةى فيهان ىل يمكني أف يدكرى في خيالنا ىذا المعنى؟ ىل يمكن أف ننظرى إلى ىذه 

الحياًة نظرةى تبرـو كاشمئزاز؟ ال يمكنن بشكلو منى األشكاؿن اللهم  إف  نعمكى ظاىرةه كباطنةن كلقد 
ا أف تكوفى نعمان ظاىرةن كإما أف تكوفى نعمان أيقٌنا كعلمنا أنكى ال تعاملي عبادؾى إال بالنعمن كلكنها إم

خفية. اللهم  أكزعنا أف نشكرى نعمكى الظاىرةى كالخفيةن شكران يرضيكى عنا يا رب  العالمين. أقوؿي 
 قولي ىذا كأستغفرى اهللى العظيم.
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 ِٓ وبٔذ اٌل١ٔب ّ٘ٗ .. عؼً هللا فموٖ ٔظت ػ١ٕ١ٗ

 

 

دان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى اٌتخذتوي منذي سنواتو ىل لي أف ألفتى نظركم إلى حديثو عن رسوًؿ 
طويلةن بل اٌتخذتوي منذي فجًر شبابي شعاران كأساسان كدستوران لحياتي. كلقد رأيتي من خبلًؿ ما قد 
عاىدتي اهللى عز  كجل  عليًو من اٌتخاذم لهذا الحديًث الٌنبومٍّ العظيًم دستوران كمنهجان لحياتين 

ذلكى ثماران عظيمةن بل رأيتي مالداؽى كبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى في كلٍّ رأيتي من كراًء 
ما قاؿى ككعدن لعل  من الخيًر أف ألفتى نظركم إلى ىذا الحديث. فمن شاءى منكم أف يجعلى ىو 

فلوي أف يفعلى  ااخري منوي دستوران لحياتًو فعلن كال شك  أنٌوي سيرل ما قد رأيت. كمن شاءى أف يرتابى 
 ما يشاء.

قوؿي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "من كانًت الٌدنيا ىٌموي شٌتتى اهللي شملون كجعلى فقرهي نيالبى 
عينيون كلم يأتًو من الٌدنيا ما كيًتبى لو. كمن كانًت ااخرةي ىٌموي جمعى اهللي شملون كجعلى غناهي في 

حديثي أيُّها اإلخوةي مركمٌّ بطرؽو شٌتىن فهو مركمٌّ من حديًث قلبون كأتتوي الٌدنيا كىي راغمة". كال
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ـي أحمدن كركاهي ابني ماجون  زيًد بًن ثابتن كعبًد اهلًل بًن عيمرن كعبًد اهلًل بًن مسعودن كقد ركاهي اإلما
كركاهي الحاكمي في مستدركًو بألفاظو متقاربةن مختلفةن كلكن  المعنى كاحد .. ىكذا يقوؿي سيٍّدينا 

نيا ىم وي شٌتتى اهللي شملو". كفي ركايةوهلل "أفشى اهللي  رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "من كانًت الدُّ
ضيعتون كجعلى فقرهي نالبى عينيون كلم يأتًو من الٌدنيا إال ما كيتبى لو. كمن جعلى ااخرةى ىٌموي جمعى 

اخرةن كجعلى غناهي في قلبون كأتتوي الٌدنيا كىي اهللي شملو"ن كفي ركايةوهلل "كفاهي اهللي ىم  الٌدنيا كا
 راغمة".

لقد حاكلتي أيٌها الٌناسي أف أجمعى ىمومي كل ها على طريعو كاحدو لسببيًن اثنينن الٌسببي األٌكؿهلل أف  
 ذلكى أكثري تحقيقان للٌراحًة في حياًة اإلنسافن ففرؽه كبيره كبيره بينى أف يوزٌعى اإلنسافي ىٌموي في طيريؽو 
ن يالب ي كيمسي كقد تمٌزؽى بينها. كبينى أف  كسيبيلو شٌتىن كإذا ىو مقٌسمه مجٌزءه بينى ىذًه الهمـو
يحالرى اٌتجاىوي كىٌموي في طريعو كاحدن كإذا ىو قد ارتاحى من تشابو الهموـً كتسابقها على قلبو. 

رى ىمومنا فيو؟ ما ىو كإذا كافى ىذا أمران منطقٌيان فما ىو الٌطريعي األفضلي الذم ينبغي أف نحال
ـى  الٌسبيلي األكحدي الذم ينبغي لئلنساًف أف يالب  كل  اىتماماتًو ككل  ىمومًو فيًو كيري ى نفسوي أما
السُّبيًل األخرل؟ ال شك  أف  الجوابى كاض ه لمن كافى يؤمني باهلًل كاليوـً ااًخرن الٌطريعي األكحدي 

ون كالذم ينبغي أف نحالرى أنشطتنا جميعان لون كالذم ينبغي الذم ينبغي أف نالب  ىمومنا جميعان في
أف نجمعى أىدافنا كغاياتًنا كل ها في سبيلًو ىو طريعي مرضاًة اهلًل عز  كجٌلن أك الٌطريعي الذم نحني 
بالددًه شئنا أـ أبينا في رحلًتنا الٌدنيويًٌة ىذًه إلى اهلل. كىذا أيضان أمره منطقيٌّ ال يمكني أف يرتابى 

 فيًو من  منى باهلًل كاليوـً ااخر.

كإذا كافى األمري كذلكى فمالىنا ال نجعلي مبتغانا إف خرجنا إلى الٌسوًؽ ابتغاءى الٌرزؽن كإف خرجنا إلى 
المعاىًد كالجامعاًت ابتغاءى العلمن كإف ساىرنا إخواننا كأصدقاءنا كزمبلءىنا ابتغاءى الٌتآنًس كالاٌلداقةن 

ى اهلًل سبحانوي كتعالى كإلى الخيًر أك نهيناىم عًن الٌشٌرن لماذا ال نجعلي ىذًه كإف دعونا الٌناسى إل
األنشطةى كل ها تالبُّ في ىذا الٌطريع؟ لماذا ال نجعلي غاياتًنا إف أمرنا الٌناسى أك نهيناىم إف تعٌلمنا 

كى كلًٍّو مالبوغان أك عٌلمنان إف كدحنا في سبيًل الٌرزًؽ أك أعطينان لماذا ال نجعلي ىٌمنا خبلؿى ذل
 كمٌتجهان إلى الٌطريًع الذم نحني نسيري فيًو فعبلن؟ كىو طريقينا إلى اهللن طريقينا إلى ااخرة. ىذا شيء.

شيءه  خرهلل ألسنا كقد  مٌنا برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمن ألم نعلم أنٌوي الاٌلادؽي المالدكؽ؟ كأف  
عالمينى إال كىوى صادؽه فيما يقوؿي كفيما يعد؟ فها ىوى ذا يقوؿهلل "من  اهللى عز  كجل  ما أرسلوي رحمةن لل
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كانًت ااخرةي ىٌموي جمعى اهللي شملون كجعلى غناهي في قلبون كأتتوي الٌدنيا راغمة". كصدؽى سيٍّدينا رسوؿي 
ن فهوى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من كلكن ما معنىهلل "جمعى اهللي شملو"؟ كلٌّ مٌنا أيُّها اإلخوة  لوي ىمـو

يٌتقي ألسنةى الٌناسن ال يحبُّ أف يتحٌدثى الٌناسي عنوي بسوءن ىذا ىٌم. ككلٌّ مٌنا يحاكؿي أف يكوفى قد 
أقاموي اهللي سبحانوي كتعالى في حياةو من األمًن كالٌطمأنينةن فهوى ال يحبُّ أف يعيشى في خطرو من أمنًو 

. ككلٌّ  مٌنا يحبُّ أف يعيشى كريمى الٌنفسن أف يعيشى مستوران غيرى  على حياتًو أك كرامتون كىذا ىمٌّ ثافو
مفضوحو في أمٍّ من أمورًه الٌدنيويًٌة أك اإلنسانٌيًة أك االجتماعٌيًة المختلفةن كىذا ىمٌّ ثالث. ككلٌّ مٌنا 

أى يفكٍّري بماليرًه كمآلون يحبُّ إذا ارتحلى عن ىذًه الٌدنيا أف يلقى مأمنوي في ااخرًة أيضانن كأف  ال ييفاجى
بشقاءو لم يكن يتوٌقعوي أك بعذابو لم يكن ينتظرن كىذا ىمٌّ رابع. فماذا يقوؿي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى 

 اهللي عليًو كسل م؟

"من كانًت ااخرةي ىٌمو"ن أم من كافى يبتغي في أنشطتًو المختلفًة رضى اهلًل عز  كجل ن كىذا معنى 
ـهلل "من كانىًت ااخرةي ىٌمو". "جمعى اهللي شملو". كفاهي اهللي سبحانوي كتعالى قولًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

ىم  الٌناًس فحجزى ألسنتهم عنون كفاهي اهللي سبحانوي كتعالى األخطارى فأقاموي في مأمنو من العيشن كفاهي 
نقلوي من أمنو إلى اهللي سبحانوي كتعالى األخطارى المقبلةى التي ىو  تو كمقبله عليها من بعًد الموًت ف

  خرن كىذا معنى قولًو عليًو الالبلةي كالٌسبلـهلل "جمعى اهللي شملو".

 

كلقد فٌكرتي منذي سنواتو طويلةو في ىذا الذم يقولوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى كأنا 
هللي عز  كجل  على سيرو في طلًب أنظري إلى الحياًة التي أقامنيى اهللي عليها منذي نعومًة أظفارمن أقامنيى ا

العلمن على توٌجوو إلى دراسًة ديًن اهلًل عز  كجل  كشرعًو كأنا ال أعي من معاني الٌدنيا شيئانن كأنا ال 
أعي من معنى إقامًة اإلنساًف مقوٍّماًت سعادتًو في مستقبلًو الٌدنيومٍّ شيئانن كلكٌنوي عهده أخذهي علي  

كجل  أحببتي أف أكفٌيوي عهده. لكن ما الذم حاٌلنني كثٌبتني على ىذا الٌنهج؟  كالدم رحموي اهللي عز  
كاهلًل الذم ال إلوى إال ىوهلل ىذا الذم قالوي سٌيدينا رسوؿي اهلل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "من كانًت ااخرةي 

ساعةه يوسيوس إلي  فيها  ىٌموي جمعى اهللي شملو". كفي ركايةوهلل "كفاهي اهللي ىم  الٌدنيا كااخرة". فما
شيطافه من شياطيًن الجٌنن أك شيطافه من شياطيًن اإلنسن إاٌل كألجأي إلى ىذا الوعًد الٌنبومٍّ الذم 

 قطعوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى على نفسًو لمن كافى ىذا شأنو.
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إذا بهٌميى الواحًد قد أصب ى ىمومانن كإذا ككنتي أتعٌوذي من أف أنكب  على كجهي في طرًؽ الٌدنيان ك 
بهذًه الهموـً تتفٌرعي كتتزايدي كالماًء الذم تسٌربى بعدى أف كافى محالوران بينى دفٌتينن تسر بى ىنا كىنا 
كىناؾى  ثم  تبٌخرى كمضىن كنتي أستعيذي باهلًل سبحانوي كتعالى من أف يتحو ؿى ىمٍّيى الواحدي إلى ىذًه 

 رةن فماذا كانًت العاقبة؟الهموـً الكثي

لقد كانًت العاقبةي ما كعدني بًو سٌيدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل لقد كفانيى اهللي سبحانوي 
كتعالى كل  ىمن كال أريدي أف أبيٍّنن كال أريدي أف أخرجى من اإلجماًؿ إلى الٌتفاليل. كلقد أقامنيى اهللي 

كنتي أتأٌملوي كأرجوهي من اهلًل سبحانوي كتعالى لنفسي. كأنا ال أحبُّ سبحانوي كتعالى في خيرو مٌما  
الحديثى عن الٌذاتن كلكن  اإلنسافى ييلجىأي في بعًض األحياًف من أجًل تجسيًد الحقائًع لمن لم 
يكن يؤمني بهان كلمن كافى في ريبةو منهان ال بد  من أف أجسٍّدى ىذًه الحقائعى في شخهن في بياًف 

 كاقع.

فلذا كافى ىذا ىو األمرن فلماذا ال نجعلي جميعان كلُّنا من ىذا الحديًث دستوران لنا؟ كلماذا ال نٌتقي 
الشٍّع  األك ؿى منوي لنتمس كى منوي بالشٍّعٍّ الثٌاني؟ أفما رأيتم مالداؽى الشٍّعٍّ األٌكؿهلل "من كانًت الٌدنيا 

؟ كاهلًل ما أكثرى ما رأيتي كال أزاؿي أرل أناسان كٌجهوا ىٌموي شٌتتى اهللي شملو"ن أكهلل "أفشى اهللي ضيعتو"
ىمومهم  نان إلى أف يكونوا متبٌوئينى أفئدةى الٌناًس حٌبانن فهذا ىٌم. كٌجهوا ىٌمان  خرى إلى أف يكونوا في 

. كٌجهوا ىمومهم إلى أف تكوفى لهم كلمةه نافذةه  ىذًه الٌدنيا من أغنى الٌناًس ماالنن كىذا ىمٌّ ثافو
هرةه باسقةن كىذا ىمٌّ ثالث. كٌجهوا ىمومهم إلى أف ينافسوا كيسابقوا زمبلءى كأندادى لهم في ىذًه كش

 الحياًة في أمورو دنيويٌةو شٌتىن كىذا ىمٌّ رابع.

ـى  ؿى حالهم كىا ىم أكالًء يعيشوفى ككلٌّ منهم مظهره لالدًؽ كبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو  إال
ـي في ركايةو أخرل ال يخرجي من فقرو إال كسل م؟ إف  أحدىم   كما قاؿى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

إلى فقرن كال يمارسي من الٌدنيا إال كما يشربي اإلنسافي الماءى المل ؛ كٌلما كرعى منوي كأسان كٌلما ازدادى 
 ظمأن.

 

من األىداًؼ التي ابتغوىان كال ينتقلوفى من ىمٍّ كاحدو إاٌل إلى ىموـو شٌتىن كلم يتحٌقع لهم ىدؼه 
فبل على أفئدًة الٌناًس ىيمنوان كال على الغنى الذم بحثوا عنوي عثركان كال على األمًن كالٌطمأنينًة 
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الٌلتيًن ابتغاىا كلٌّ منهم ىيمنوا كعثركا أيضان. كبقيت ىمومهم كدنياىم غالالان كما قاؿى سٌيدينا 
 رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م.

 كانت ىذًه حقيقةن نراىا كنلمسيهان فلماذا ال نجعلي ىمومنا كل ها لماذا ال نضفريىا كنالبُّها في كإذا  

ىمٍّ كاحد؟ لماذا ال نجعلي ىٌمنا مٌتجهان إلى ىدؼو كاحد؟ أف يرضى عٌنا مالكينا الذم بيدًه أمرينان 
لتتوٌجوى إلينا بالبيغضن بيدًه الماؿي كبيدًه الغنى كبيدًه رزقينان كبيدًه أفئدةي الٌناًس لتتوٌجوى إلينا بالحبٍّ أك 

كبيدًه الفقر. لماذا ال نٌتجوي إلى ىذا الينبوًع فنخلهي معى اهلًل سبحانوي كتعالى دينو كنٌتجوي في سلوكنا 
إلى مرضاتو ننفٍّذي أكامرهي كننتهي عن نواىيًو كال نبالي في ذلكى بشيء؟ تخشى خبلؿى ذلكى دنياؾ؟ 

لكى عاقبةى أمرؾ؟ تخشى خبلؿى ذلكى أف يتحو ؿى رصيدي حيبٍّ الٌناًس لكى إلى رصيًد  تخشى خبلؿى ذ
 كيره؟ كلُّ ىذا يضمنوي لكى ربُّكن كلُّ ىذا يضمنوي لكى خالقيكى كموالؾ.

توٌجو إلى اهلًل سبحانوي كتعالى كمارًس الٌسبيلى الذم يجعليكى محبوبان عندى ربٍّكن يكتًب اهللي سبحانوي 
كى القبوؿى بينى عبادًه في األرض. اٌتجو إلى اهلًل سبحانوي كتعالى لتناؿى مرضاتون يكتًب اهللي كتعالى ل

سبحانوي كتعالى لكى الٌرغدى من العيش. اٌتجو إلى اهلًل سبحانوي كتعالى لتكوفى قائمان على أكامرًه حارسان 
ـي قريرى العيًن ملئى عينيكن ليسى لحدكدهن ييًقمكى اهللي سبحانوي كتعالى على حياةو مكلوءةو بعنايتون  تنا

 ىنالكى ىمٌّ يشاغبي عليكى حياتك.

كلم يقل سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ىذا الكبلـى إال كىوى ظلٌّ أك شرعه لقوًؿ ربٍّنا سبحانوي 
زيٌنهم أجرىم كتعالىهلل ))من عملى صالحان من ذكرو أك أنثى كىو مؤمنه فلنحييٌنوي حياةن طٌيبةن كلنج

بأحسًن ما كانوا يعملوف((. ))فلنحييٌنهم حياةن طٌيبةن(( في الٌدنيان كالحياةي الطٌيبةي ىي الٌضمانةي لكلٍّ 
ما قالوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من ))كلنجزيٌنهم أجرىم(( أم في ااخرًة ))بأحسًن ما  

كاألمني يبلحقيكى في  خرتكن كغناؾى ملءي قلبكن ثم  إف   كانوا يعملوف((. فاألمني معكى في دنياؾن
 اهللى عز  كجل  يأمري الٌدنيا أف تكوفى طوعى أمرؾى كخادمان يطوؼي من حولك.

أليسى ىذا كبلـى سيًٍّدنا رسوًؿ اهلل؟ إذانهلل لماذا نعرضي عن أكامًر اهلًل في كثيرو مٌما أمرنا بًو في بيوتًنا؟ 
نا؟ في تجاراتًنا؟ في شؤكننا كلٍّها؟ كنوزٍّعي أىدافنا ىمومان ىنا كىنا كىناؾ؟ من في أىلينا؟ في أسواقً 

الٌضامني لكى أف تتحو ؿى ىموميكى ىذًه إلى سعادةو تحقٍّعي لكى  مالكى بعدى أف أعرضتى عن اهلًل عز  
 كجل  الذم بيدًه كلُّ شيء؟
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كلُّ إنسافو مسلمو صادؽو في إسبلمًو دستوران ىذا الحديثي الٌنبومُّ العظيمن أتمٌنى أف يٌتخذى منوي  
لحياتون يتمس كي بالشٍّعٍّ الثٌاني منوي كيٌتقي الوقوعى في الشٍّعٍّ األك ًؿ منون أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللن 

 العظيمن فاستغفركهي يغفر لكم...
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 اٌٝ إٌّّٛػ١ٓ ِٓ اٌؾظ ٘نا اٌؼبَ

 

هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
رسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

اهلًل الحراـً شعيرةه من شعائًر اإلسبلـن بل ىو ركنه من أركاًف اإلسبلـ. ال شك  أف  الحج  إلى بيًت 
كحسبيكم دليبلن على ذلكى بل برىانان على أىٌميًة ىذًه الٌشعيرًة قوؿي اهلًل سبحانوي كتعالىهلل )كهلًل على 

الى لخليلًو إبراىيمى الٌناًس ًحجُّ البيًت من استطاعى إليًو سبيبلن(. كالٌنداءي الذم كٌجهوي اهللي سبحانوي كتع
على نبييٍّنا كعليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل )كأذٍّف في الٌناًس بالحجٍّ يأتوؾى رجاالن كعلى كلٍّ ضامرو يأتينى من  

 كلٍّ فجو عميع(.

كلكن ينبغي أف نعلمى أف  كجوبى الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً يتوٌقفي على شرائ ى ال بد  من معرفًتهان 
الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً لوي شركطه معٌينةه ال بد  من معرفتها. كلسنا اافى بالدًد بياًف كإف  جوازى 

تلكى الٌشركًط كال ىذهن كلكن  اإلنسافى الذم يريدي أف يتقر بى إلى اهلًل عز  كجل  بهذا النُّسيًك ينبغي 
كجوبي ىذًه الٌشعيرةن كما ينبغي  بادئى ذم بدءو أف يعكفى على معرفًة الٌشرائً  التي عندىا يستقرُّ 

 أف يتعر ؼى على الٌشركًط كاألسباًب التي عندى توافيرًىا يحلُّ لوي الحجُّ إلى بيًت اهللو الحراـ.

إف  من الٌناًس من يٌتجهوفى إلى الحجٍّ ظٌنان منهم أنٌهم يتقر بوفى بذلكى إلى اهللن كما عرفوا أنٌهم بذلكى 
كجٌلن ذلكى ألف  بعضان أك كثيران من شرائً  إباحًة ىذا الحجٍّ لم تتحٌقع لديهم. بػىعيدكا عن اهلًل عز  

كمعى ىذا كذاؾن فلف  اإلنسافى كثيران ما يتهٌيأي ألداًء ىذا النُّسيكن كيٌتجوي بقلبًو كعواطفًو إلى 
ييالىدُّ عن بلوًغ غايتًو االستجابًة لنداًء اهلًل سبحانوه كتعالىن ثم  تحوؿي العقباتي المختلفةي دكفى ذلكن ك 
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ىذًه كما صد  المشركوفى يومان ما رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى كأصحابوي عن البيًت الحراـً يوـى أف 
ـي كمعوي ثٌلةه كبيرةه من أصحابًو معتمرينى إلى مٌكةى المكٌرمةن فما  توٌجوى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

 العملي في ىذًه الحاؿ؟

خبلصي لوجًو اهلًل ىو الذم يحلُّ المشكلةى كيذيبي المعًضلةن فلف كيًجدى اإلخبلصي هلًل عز  كجل  ال اإل
 إشكاؿى أبدانن كلكن  اإلخبلصى إف لم يتوافر أك كافى ضعيفان فما أصعبها من مشكلةو ال حل  لها.

رتب ي كتٌتاللي بماللحةو ما من إذا كانًت العواطفي الٌنفسٌيةي ىي الحافزن كإذا كانت الٌرغبةي التي ت
مالالً  اإلنساًف الٌنفسٌيًة أك الماٌديًٌة ىي المحٌرؾي كالمهيٍّجن ثم  قامت عقبةي تمنعوي عن بلوًغ ىدفًو 
كتحقيًع مأربًو كىوى في الظٌاىًر حجٌّ إلى بيًت اهلًل الحراـن فلف  الهم  يفيضي في قلبون كإف  الحزفى 

األلم يطوؼي بأركاًف فؤادًه كنفسون ذلكى ألف  أمنيةن نفسٌيةن اىتاجت بينى  يقيموي كال ييقًعدهن كإف  
جوانحًو لم تتحٌقعن كألف  ىدفان يأكم كيٌتاللي بماللحةو من مالالً  الٌنفًس كالكياًف قامت بينى 

 جوانحًو ثم  لم يملك تحقيقان لهذًه المالال .

فيما عزـى عليًو ال ىدؼى لوي من كراًء ذلكى إال أف يناؿى أٌما إف كافى ىذا اإلنسافي مخلالان هلًل عز  كجل  
رضى اهللن كإال أف يسجٍّلى في صحائفًو بعضان من البرٍّ الذم يقرٍّبوي إلى اهلًل سبحانوي كتعالى غدانن فلف  
 ىذا اإلنسافى ال يعاني من أمٍّ مشكلةو إف لم يتحٌقع لوي ما ىدؼى إليون كال يمكني أف يشعرى بأمٍّ ألمو 
في كيانًو إف لم يكن في قضاًء اهلًل سبحانوي كتعالى أف يحقٍّعى لوي ما قالدن إذا كنتي قد أخلالتي هلًل 

تحلُّ محل  العملن كىذا معنى  -بل دائمان  -في ىذا العمًل فلنٌني ال شك  أدرؾي أف  النٌػٌيةى كثيران ما 
 .القاعدًة الٌسليمًة الاٌلحيحةهلل )نٌيةي المرًء خيره من عملو(

ليسى معنى ىذا الكبلـً أف  اإلنسافى إذا نول الخيرى فلوي أف ينسخى العملى بالنٌػٌيةن ىذا تبلعبه 
بالقاعدةن كلكن  معنى ىذا الكبلـً أف  اإلنسافى إذا قالدى الخيرى الذم شرعوي اهللي عز  كجل  كابتغى 

ثم  قامًت العقباتي بينوي كبينى بذلكى رضى اهلًل كحدهن كسعى سعيوي من أجًل إنجاًز ما قالدى إليون 
ذلكى الخيًر الذم ابتغاهي فلم يستطع تطبيقان لذلكن فلف  النٌػٌيةى التي قالدى بها كجوى اهلًل تحلُّ محل  
عملون كتمؤلي ذلكى الفراغى كٌلون كيكتبي اهللي لوي األجرى الذم كافى يكتبوي لوي فيما لو أنٌوي كيفٍّعى لهذا 

 منقوص. ىذا عندما يتوافري اإلخبلصي لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى.العمًل كامبلن غيرى 
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فلذا كافى ىدفي مرضاةى اهلًل سبحانوي كتعالىن كليسى قالدم أف تكتحلى عينامى بالكعبًة كمنظرًىان كال 
أف أجدى نفسي بينى الحجيًج في ذيرل عرفاتى أك في سفوًح ًمنى أك في أمٍّ جهةو من الجهاتن إنٌما 

أف أجعلى من ذلكى كلًٍّو كسيلةن لرضى اهلًل سبحانوي كتعالىن فلذا كافى ىذا القالدي موفوران فلف  الهدؼي 
ينبوعى األجًر ىو ىذا القالدن كإف  مناطى رضى اهلًل عز  كجل  ىو ىذا القالدن كىذا معنى قولهمهلل 

 )نٌيةي المرًء خيره من عملو(.

تتقٌطعي األسبابي بالاحًب ىذًه النٌػٌيًة عن بلوغ ما قالدن  بل كثيران ما يكوفي القالدي إلى الحجٍّ عندما
ربٌما تكوفي ىذًه النٌػٌيةي أبعد على األجًر كالمثوبًة مٌما لو حج  فعبلن إلى بيًت اهلًل الحراـن كيفى ذلك؟ 

قالدتيون من عندما تتوافري النٌػٌيةي ابتغاءى مرضاًة اهلًل كحدهن ثم  ال يكتبي اهللي عز  كجل  ليى الٌحجى الذم 
المتوٌقًع أف يهٌزنيى الٌشوؽي إلى تلكى األماكنن كمنى المتوٌقًع أف يفيضى قلبي حنينان إلى بيت اهلًل 

الحراـن كإذا جاءى يوـي عرفةى ربٌما أجدي نفسي مشدكدان بكلٍّ مشاعرم إلى تلكى األماكًن المقٌدسة. 
فن كلُّها مأجوره عليون فالنٌػٌيةي مالدري أجرو ىذًه المشاعري المحرقةي للكيافن الممٌضة للٌنفًس كالعواط

كمنبعي رضان من اهلًل سبحانوي كتعالىن كىذا الٌتشوُّؽي الذم يشعري بًو اإلنسافي يومان فيومانن كلُّ ذلكى 
شيءه مأجوره عليو.  كلو أف  ىذا اإلنسافى كيتبى لوي الحجُّ رب ما لم يكن يشعري بشيءو من ىذا الحنينن 

اإلنسافى كيًتبى لوي أف يينًجزى ما قالدى كأف ييحقٍّعى ما اشتاؽى إليًو ألطفأى سعييوي حرارةى شوقون لو أف  ىذا 
 كمن ثم هلل فلف  األجرى يكوفي على الحجٍّ كحدهي كال أجرى لوي على شوؽو مفقود.

يكوفى جسمي ىنا كمن ىنا قاؿى العلماءي الٌربٌانٌيوفى ككثيران ما كر رى ىذا الكبلـى أكثري من كاحدهلل )ألف 
كقلبي يطوؼي ببيًت اهلًل الحراـً خيره لي من أف يكوفى جسمي ىناؾى كقلبي كعواطفي تطوؼي بدكيرًة 
أىلي كموطني كأسرتي(. ما معنى ىذا الكبلـ؟ معنى ىذا الكبلـهلل أف  اهللى ينظري إلى القلب كإلى 

عن الٌشوائًب لم تمتزج بًو كيديراتي  المشاعرن فلذا علمى اهللى من عبدًه صدؽى طلبن كأف  طلبوي صاؼو 
رغائبى نفسٌيةن كال حظوظه جسديٌةو كإنسانٌيةن فلف  اهللى سبحانوي كتعالى يكتبي لوي األجرى كامبلن. فلذا 
علمى اهللي اشتياقون كعلمى اهللي حنينو إلى تلكى الٌربوًع أك إلى مثول رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من  

 كجل  باإلضافًة إلى ذلكى لوي أجران  خر. كتبى اهللي عز  

كىكذا فلف  اإلخبلصى يحلُّ المشكبلتن كما أكثرى الذينى حاكلوا الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـً كسعوا 
سعيان الىثان إلى ذلكى ثم  إف  األسبابى تقطٌعت دكنهم كلم يتحٌقع لهم ما رغبوا فيون جلىس الواحدي 

اضيان حامدان شاكران ألن وي لم يقالد أمران ماٌديٌان كإنٌما قالدى رضى اهللن كىو يعلم منهم في عيقًر دارًه ر 
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أنٌوي قد سعى سعيون كمٌحضى نٌيتوين ككٌجوى قلبوي إلى ما يرضي اهللن فلذا قبلى اهللي عز  كجل  منوي ذلكى 
 فأنعم بهذا القالًد من حجٍّ مبركر.

ينبغي أف نتالو رى ىذا أيُّها اإلخوةن كينبغي أف نعالجى مظاًىرى أعمالًنا باإلخبلًص الٌنابًض في قلوبًنان  
كلعل  ىذًه مشكلةي المشاكًل في كثيرو من األحياًف كبالٌنسبًة لكثيرو من الٌناس. نحني نعيشي عالران 

أشكاؿو ريبطت بها منافعي ماٌديٌةن كنيطت تحٌوؿى فيًو كثيره من الطٌاعاًت المبركرًة إلى صورو كطقوسو ك 
بها رغائب غريزيٌةن تحٌولت ىذه الطٌاعاتي بسبًب ذلكى إلى أشكاؿو لها رسوـي الطٌاعاًت كلكٌنها 

فارغةه عن ركحها كحقيقتها. كالحجُّ كاحده من ىذًه المناسًك كىذًه المشاعرن ينبغي أف نعالجى ىذا 
إلى قالدهن )بل اإلنسافي على نفسًو باليرة(. يستطيعي أف يعلمى األمرن كمعالجتوي أف يعودى اإلنسافي 

 دكافعوي كيستطيعي أف يعلم مقالدهي كمنابعى رغائبو.

كإذا عرفنا ىذا أدركنا السٍّرى في الفرًؽ بينى ىذا العالًر كالعالوًر الٌسابقةن لو رأينا ترجمةى كثيرو من 
كانوا يعيشوفى في مناطعى قريبةو من بيًت اهلًل الحراـن العلماًء الٌربٌانٌيينى كاألئمًة الاٌلالحينى الذينى  

كتساءلنا عن عدًد الحٌجاًت التي حٌجها كله منهمن قد ال نجدي أف  الواحدى منهم حج  أكثرى من 
أصابًع اليًد الواحدةن ىذا إف أتي ى لوي ذلك. بينما نحني نجدي في عالرًنا اليوـى أٌف عاٌمةى الٌناًس ييتاحي 

م أف يحٌجوا في كلٍّ عاـو مٌرةن لبيًت اهلًل الحراـ. أٌما إذا عددتى العيميراًت التي يػيوىٌفعي لها  لكثيرو منه
كثيره منهم إلنجازىان فقد تكوفي ىذًه المناسكي ال حسابى لها كال تخضعي إلحالاء. كيفى ىذا؟ 

من لم يحج  إال مٌرةن أكلئكى الٌربٌانٌيوفى لم ييكتب لهم من ذلكى إال الٌنذري القليل القليلن كفيهم 
كاحدةن ككثيره منهم كافى يعيشي في أماكنى قريبة من مٌكةى المكٌرمًة كالمدينًة المنٌورة. المرجعهلل ىذا 
الذم قيلتهلل ليسى المهمُّ أف يرتحلى الجسدي ذىبان  يبانن إنٌما المهمُّ أف تكوفى أشواؽي الفؤاًد متلظٌيةنن 

مٍّ شائبةن كاملةى االحتراًؽ لوجًو اهلًل سبحانوي كتعالى. ىذا كأف تكوفى ىذًه األشواؽي صافيةن من أ
الفارؽي ىو الذم جعلى مظاىرى ىذًه المناسًك قليلةن في حياًة أكلئكى الٌربٌانٌيينن ككثيرةن في حياةو كثيرو 

ٍـّ المسلمينى في ىذا العالر.  من عوا

ز  كجٌلن كأف يرزقىنا السٍّر الذم ىو عنوافي أسأؿي اهللى عز  كجل  أف يجعلى أعمالنا خالالةن لوجًو اهلًل ع
 محٌبًة اهلًل للعبدن أال كىو اإلخبلص. فاستغفركهي يغفر لكم...
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 فٛاهط ا١ٌَٛ فٟ ا١ٌّياْ

 

 ميزاف التعامل مع الخلع )لنا الظاىر كاهلل يتولى السرائر(

الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
م صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. الله

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ًو إلى الٌناًس الرُّسيلى إف  الٌدينى الذم أكرـى اهللي سبحانوي كتعالى بًو عبادهي كشٌرفهم بًو عندما ابتعثى ب
 ىذا الٌديني لوي جانباًف اثنافهلل كاألنبياءن

جانبه يتمث لي في األحكاـً الظٌاىرًة التي أمرى اهللي عبادىهي أف يتعاملوا على أساًسهان كىذا الجانبي ىو 
ًة يتعاملي الذم يسٌمى بالٌشريعًة التي أنزلها اهللي عز  كجل  على عبادهن كمن خبلًؿ موازيًن الٌشريع

الٌناسي بعضيهم مع بعضن كمن خبلًؿ موازيًن الٌشريعًة يشيعي فيما بينهم األمري بالمعركًؼ كالٌنهيي عن 
المنكرن كمن خبلًؿ موازيًن الٌشريعًة أيضان يستقرُّ القضاءي فيما بينى الٌناًس طبعى أكامًر اهلًل سبحانوي 

كاموي ظاىرةن تنطبعي عليها القاعدةي القائلةهلل )لنا كتعالى. كيٌتسمي ىذا الجانبي في جملتًو بأف  أح
الظٌاىري كاهللي يتوٌلى الٌسرائر(. كينطبعي عليها قوؿي سيٍّدنا عمر لبعًض المتخاصمينى إليوهلل )إنٌما 

نيقاًضيكمي اليوـى بما ظهرى لنا منكم(. فهذا ىو الجانبي األٌكؿي من الٌدينن كىو الجانبي الذم يسٌمى 
 بالٌشريعة.

الجانبي ااخري منوي فجانبه خفيٌّ أخفاهي اهللي سبحانوي كتعالى عن عبادهن كمن ثم  فهوى لم يمكٍّنهم  أٌما
بأف يتعاملوا فيما بينهم على أساسون كلم يمكٍّنهم بأف يتقاضوا فيما بينهم بموجبون كلم يعًطًهمي 

لجانبي ىو الجانبي المتعلٍّعي الاٌلبلحيةى في أف يأمركا بمعركؼو أك ينهوا عن منكرو على أساسو. ىذا ا
ببواطًن األمورن كبخفي اًت القضايان كبما استكن  بينى جوانً  الٌناسن فأسراري الٌناًس كبواطنهم 
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كمشاعرىمي الخفي ةي بعضيهم عن بعضو إنٌما تيحاؿي إلى أحكاـو أخرل ينظري فيها اهللي سبحانوي كتعالىن 
أساسهان كىذا الجانبي ااخري ىو الجانبي الباطنيُّ الذم  كيقاضي بينى عبادًه يوـى القيامًة على

 يسٌميًو العلماءيهلل الحقيقة.

فمن خبلًؿ فهًم اإلنساًف لشريعًة اهلًل كانضباطًو بها يتقي دي بالمنهًج الذم أمرهي اهللي عز  كجل  بًو 
جانًب ااخًر الباطنيٍّ كينهضي بواجًب األمًر بالمعركًؼ كالٌنهًي عن المنكرن كمن خبلًؿ فهًم ىذا ال

الخفيٍّ يتأد بي اإلنسافي المسلمي مع عباًد اهلًل عز  كجل  جميعانهلل يعاملهم طبعى موازيًن الٌشريعًة 
الظٌاىرةن كيقاضيهم إلى أحكامها الفقهي ًة الثٌابتةن كيأمرىم بالمعركًؼ كينهاىم عن المنكرن فلذا 

ًة عنوي أحالها إلى محكمًة اهلًل عز  كجل  كقضائون كأحالها كصلى إلى حدكًد البواطًن المظلمًة الخفي  
إلى علًم اهلًل سبحانوي كتعالى الذم ال تنٌد عنوي خافيةن كال يشردي عنوي سرٌّ من األسرارن بالتزاـً 
اإلنساًف بالٌشريعًة يقيمي منهجى ىذا الٌديًن فوؽى األرضن كبتقديرًه للحقيقًة يتأد بي مع عباًد اهلًل 

 حانوي كتعالى جميعان.سب

كانظركا إلى ىذين الجانبيًن كيفى يبرزاًف ظاىرىيًن متمٌيزيًن في قوًؿ اهلًل سبحانوي كتعالىهلل ))ناليبي 
برحمًتنا من نشاءي كال نضيعي أجرى المحسنين((. أٌما قولوي عز  كجٌلهلل ))ناليبي برحمًتنا من نشاء((ن 

الذينى يستأىلوفى غدان رحمةى اهلًل عز  كجٌل؟ كمن ىمي الذينى فلنٌوي بيافه للحقيقًة الخفٌيًة عٌنان من ىم 
ن كمهما رأيتى إنسانان ملتزمان في ظاىرًه بأكامًر الٌشرعن  ييخرىجوفى عنها؟ ىذا شيءه ال نعرفوي ىذا اليـو

هلل إف   ىذا  منالاعان إلى أكامًر اهللن فلن تستطيعى أبدان أف تتأٌلى على اهلًل بموًجًب ىذا الظٌاىًر فتقوؿى
مٌمن ستشملهم رحمةي اهلًل غدانن لقد رأيتى جانبان من الٌديًن في ظاىرًه كخفيى عنكى جانبن تنظر إلى 

كاقعًو الذم تراهن بموجًب ىذا الواقًع تأمرهي بمعركؼهلل لكى ذلك. تنهاهي عن منكرهلل لكى ذلك. 
طيعي أبدان أف تحكمى على تقاضيًو كتقضي لوي بما تعرفوي من أحكاـً الٌشرعهلل لكى ذلك. كلكٌنكى ال تست

ظاىرًه بالجذكًر التي ال يعرفيها إال اهللي عز  كجٌلن كبما سينتهي إليًو حالوي عندى اهلًل سبحانوي كتعالىن 
كىذا معنى قولًو عز  كجٌلهلل ))ناليبي برحمًتنا من نشاء((ن ما ىو قانوفي ىذًه المشيئة؟ أخفى اهللي 

 برحمتو؟ ال نعلم .. ثم  قاؿهلل ))كال نضيعي أجرى المحسنين((ن عنكى ذلكن من ىمي الذينى ياليبهمي اهللي 
ىذا ىو الجانبي الٌشرعٌي. كالميزافي ىو اإلحسافن فكلُّ من أحسنى معى اهلًل عز  كجل  فسارى على 
كجٌلن  الاٌلراًط الذم أمرهي اهللي عز  كجل  بًو كالتزـى باألكامًر كابتعدى عن الٌنواىي كتمس كى بحبًل اهلًل عز  

ن ألزـى ذاتوي العلي ةى كال ميلًزـى لوي أنٌوي لن يضيعى مثوبتو كلن ييضيعى أجرهي   فلف  اهللى سبحانوي كتعالى قد التـز
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كما قاؿى عز  كجل  في  يةو أخرلهلل ))إنٌا ال نضيعي أجرى من أحسنى عمبلن((ن ىذا ىو الميزافي الٌشرعيُّ 
ساسون كلكن  اهللى أخفى عٌنا جانبان  خرى ال نعرفيوي كال ندرؾي الذم نتعاملي في داًر الٌدنيا على أ

مقاييسوي كموازينون كهلًل في ذلكى حكمةه كأمُّ حكمة. كانظركا إلى ىذيًن الميزانيًن أيضان أك إلى ىذيًن 
من  الجانبيًن أيضان كيفى يتجٌلياًف في قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))اهللي يجتبي إليًو من يشاءي كيهدم إليوً 
أم  -ينيب((. أٌما الجزءي األٌكؿي من ىذًه اايًة فرسمه كبيافه للحقيقًة الخفٌيًة عٌناهلل ))اهللي يجتبي 

من يشاء((ن من ىم؟ ال نعلم. ككيف؟ ال نعلم. بماذا استحٌقوا ىذا االجتباء؟ ال  -يجذبي إليًو 
من األسباًب ال نعرفيون فكافى ىذا نعلم. لعل  حٌبان سرل من ربٍّ العالمينى لطائفةو من عبادًه لسببو 

الحبُّ الٌسارم سببان الجتباًء ىؤالًء العبيد. ىذا شيءه يتعل عي بالحقيقًة الخفٌيًة عٌنان ال نتعاملي معها 
كنكلي األمرى في ذلكى إلى اهلًل عز  كجٌلن ثم  قاؿهلل ))كيهدم إليًو من ينيب((ن ميزافي الٌشرًع ىا ىنا 

علٌيةى أف يهدمى كل  إنسافو التفتى إلى اهللن التفتى إلى اهلًل بعقلًو الحٌرن بقالدًه كاض ن ألزـى ذاتوي ال
الخالًه من شوائًب الكبًر كالعنادن التفتى إلى اهلًل ال بسلوؾ فالٌسلوؾي بقدرةو من اهللن ال ًبخيطىن 

تون ىذا ىو ميزافي الٌشرعن فالخيطى يػيوىفػٍّقيكى إليها اهللن كلكٌنوي التفتى إلى اهلًل بقالدهن بعزمون بلراد
يضعينا البارم عز  كجل  إذان بينى موازينى شرعٌيةو نتعاملي فيما بيننا على أساًسها كنحكمي كنتقاضى 

 بموجًبها.

كلكن علينا أاٌل نتجاكزى ىذا الحٌدن كأاٌل نتأٌلى على اهللن كأاٌل نجعلى من موازيًن الٌشرًع المتعٌلقًة 
ينى تتعل عي بالخفايا الباطنًة التي استلبى اهللي عز  كجل  مٌنا صبلحيةى القضاًء فيهان باألموًر الظٌاىرًة قوان

كاستلبى مٌنا اهللي عز  كجل  صبلحيةى الحكًم بموجًبهان ما الحكمةي من ذلك؟ الحكمةهلل أف يظل  
زينى الخفٌيةى قضت بشقائون اإلنسافي مهما طب عى أكامرى اهلًل عز  كجل  بينى الخوًؼ كالٌرجاءن لعل  الموا

كإف كانًت الموازيني الظٌاىرةي فيما يبدك تقضي بسعادتون الحكمةي من ذلكى أف يتأد بى أحدينا مع ربٍّ 
العالمينى سبحانوي كتعالىن كيتأد بى مع عبادًه ااخرينن فأنا  مريؾى بالمعركًؼ كأنهاؾى عن المنكرن 

ما رأيتيكى جانحانن ال أتأٌلى على اهلًل كأحكمي أن كى من أىًل كأذكرؾى باهلًل كال أزيدي على ذلكن كمه
الٌضبلؿن لعل  سٌران خفٌيان يجتذبيكى اهللي بًو إليون لعل كى أنتى كاحده مٌمن قاؿى اهللي عنهمهلل ))اهللي يجتبي 

 ((.إليًو من يشاء((ن لعٌلكى كاحده مٌمن قاؿى اهللي عز  كجل  عنهمهلل ))ناليبي برحمًتنا من نشاء
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الحكمةهلل أف  اإلنسافى الذم عرؼى ىذيًن الجانبيًن من ديًن اهلًل سبحانوي كتعالى مهما أظمأى نهارهي 
ـى ليلوي متعٌبدان متهٌجدانن كمهما التزـى األذكارى كاألكرادى كالٌتسبي ى كاالستغفارن يبقى  صائمانن كمهما قا

ٌديًن بميزانًو الظٌاىرن كخفيى عنوي ميزانوي الباطنن في خوؼو ككجلو من اهلًل عز  كجٌلن ألنٌوي أمسكى من ال
ـى الحكمًة الباىرًة التي يقوليها ابني عطاًء اهلًل الٌسكندرٌمهلل )إذا أردتى أف ييفتى ى  كيقفي ىذا اإلنسافي أما

لكى بابي الٌرجاءن فاشهد ما منوي إليك. كإذا أردتى أف ييفتى ى لكى بابي الخوؼن فاشهد ما منكى 
ا أردتى أف ييفت ى أمامكى أبوابي األمًل بمغفرًة اهلًل عريضانن فانظر إلى الٌرحماًت الواسعًة إليو(. إذ

الكثيرًة التي تفدي إليكى منى اهلًل دكفى أف يقابلكى اهللي سبحانوي كتعالى باستحقاقكى ك ثامكن ىذا 
ف تشهدى الخوؼى من مقًت اهلًل عز  الميزافي دليله على أف  اهللى يغفري لعبادًه جميعان. كلكٌنكى إذا أردتى أ

كجل  كعذابًو فانظر ما يسرم منكى إلى اهللن انظر إلى تقاليًرؾى في جنًب اهللن انظر إلى إساءىًتكى 
إلى اهللن انظر إلى استكباًرؾى على اهللن انظر إلى ابتعادؾى عن اهلًل عز  كجل  منعمان كالتزامكى ككقوًفكى 

ـى األشباًح كالاٌلوًر   التي تنسبي إليها كل  فضلو كتنسبي إليها كل  نعمة.أما

ىذًه الحقيقةي أيُّها اإلخوة يجبي أف نلتزمهان كينبغي أف نعلمى أف  دينى اهلًل كلٌّ مكٌوفه من ىذيًن 
الٌطرفينن فمن كعى الٌشريعةى فق  ال يؤمىني أف يهومى في ضبلؿو كتيوو من تألٌيًو على اهلًل سبحانوي 

 نظرى إلى الجانًب الخفيٍّ ال يؤمني عليًو أف يتيوى كيترؾى الٌشرائعى كيتيوى عن االنضباًط بها.كتعالىن كمن 

فاللهم  اجعلنا مٌمًن اتٌبعوا شريعتكن كمٌمن  منوا بالحقيقًة الخفٌيًة التي أخفيتىها عٌنان كنسألكي اللهم  
 ا اهللى يغفر لكم.أف ترزقىنا كماؿى األدًب معكى كصدؽى األدًب مع عبادؾن فاستغفرك 
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 ٘ىنا ٠َُزغً اٌؾظ ٌزؾم١ك ِي٠ل ِٓ اٌشمبق ٚاٌقالف

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 سلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها الم

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ما من شكٍّ في أف  الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـً ركنه من أركاًف اإلسبلـن كقد تبي نى ىذا كعيًلمى مٌما 
ـي اهللً   سبحانوي عيًلمى من أحكاـً كحقائًع اإلسبلـً الٌضركريًٌة البدىٌيًة التي ال يرتابي فيها مسلمن ككبل

كتعالى في كجوًب الحجٍّ على المستطيعينى صري ه. إذ قاؿى في محكىًم كتابًوهلل )كهلًل على الٌناًس ًحجُّ 
ـي مكٌرره في أكثرى من موضعو في كتاًب اهلًل سبحانوي  البيًت من استطاعى إليًو سبيبلن(. كىذا الكبل

 كتعالى.

جٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً في ىذا العالًر كظاىرةو متبٌينةو كلكن ينبغي أف نعلمى أيضان أف  كاقعى ىذا الح 
يراىا المسلموفن إنٌما تجسٍّدي حقيقةى ما قالوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى في حديثًو الاٌلحي هلل 
ـي جوابان   )ستداعى عليكمي األممي كما تداعى األكلةي إلى قالعتها(ن إلى أف قاؿى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

عن سؤاًؿ سائلهلل أمن قٌلةو نحني يا رسوؿى اهلًل يومئذ؟ قاؿهلل )بل أنتم كثيره كلكٌنكم غثاءه كغثاًء 
الٌسيلن كسينزعن  اهللي الٌرىبةى منكم من قلوًب أعدائكمن كسيقذفن  في قلوبكمي الوىن(. كلػٌما سألوي 

 أحدىم عن الوىًن قاؿهلل )حبُّ الٌدنيا _أك الحياة_ ككراىيةي الموت(.

فنحني ال نجدي صورةن تتجٌسدي فيها ىذًه الاٌلفةي التي كصفى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى بها مآؿى 
المسلمينى كما تتجٌسدي في كاقًع الحجٍّ في ىذا العالًر إلى بيًت اهلًل الحراـ. أٌما الكثرةي فحدٍّث 

كفى كىم في تكاثرو كازديادن كأٌما عنها كال حرجن فالمقبلوفى إلى الحجٍّ من كلٍّ حدبو كصوبو كثير 
الغايةي التي كظ فى اهللي سبحانوي كتعالى الحج  من أجًلهان فلنٌها ال أقوؿي في تناقه بل في انعداـو  
ـي الوظيفًة التي  كٌلٌين كإذا الحظنا ىذًه الحقيقةهلل تزايدي العدًد من حيثي الكٌمن كتناقهي أك انعدا
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ج  إلى بيتًو الحراـً من أجًلهان الحظنا فعبلن أف  كاقعى الحجٍّ في ىذا كٌظفى اهللي سبحانوي كتعالى الح
 العالًر تجسيده لقولًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل )بل أنتم كثيره كلكٌنكم غثاءه كغثاًء الٌسيل(.

أرضي لو أف  ىذًه الكثرةى من الحجيًج في كلٍّ عاـو كىيى تزدحمي حوؿى بيًت اهلًل العتيعن أك تفيضي بها 
عرفةن أك تفيضي بها بقاعي ًمنىن لو أف  ىذًه الكثرةى الكاثرةى كانت فعبلن تسيري على نهًج اإلسبلـً 

ككانت تهتدم فعبلن بكتاًب اهلًل عز  كجل  كبسٌنًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من إذان لحٌقعى اهللي عز  
المسلمينى من كلٍّ سوءن كلجعلى اهللي سبحانوي كتعالى من كجل  من ىذًه الكثرًة اإليمانٌيًة حزامان يقي 

ىذًه الكثرًة العظمى حالنان يتحاٌلني بًو المسلموفى بل يحالٍّنوفى بًو عٌزىم كقٌوتهم كغناىم ككحدتهم. 
كلكٌننا ننظري إلى ىذًه الكثرًة الكثيرًة فعبلن التي يتباىى بها الكمُّ العددٌمن كننظري إلى رصيًد ىذه 

فبل نرل شيئانن بل نرل ما ىو مخزون كنرل ما يؤكٍّدي تفرُّؽى المسلمين كتشٌتتهم كضياعهم على الكثرًة 
الٌرغًم من أف  بيتى اهلًل العتيًع يدعوىم إلى االٌتحاًد كالوئاـن كعلى الٌرغًم من أف  كل  شعارو من شعائًر 

يهيبي بالمسلمين أف يٌتحدكان كيهيبي الحجٍّ كأف  كل  عملو من أعمالًو كأف  كل  ركنو من أركانًو 
 بالمسلمين أف يكونوا ال يدان كاحدةن بل قلبان كاحدان أيضان.

كلكن كأنٌهم يجتمعوفى ىناؾى ليعلنوا مزيدان من عوامًل فرقتهمن ككأن هم يتقاطركفى من كلٍّ حدبو 
نى الفئًة كالفئًة األخرلن أال كصوبو إلى ىناؾى لتحفرى كلُّ فئةو مزيدان من األخاديًد التي تفرٍّؽي ما بي

تسمعوفى إلى الٌشعارات؟ إلى ااراًء التي يزدىي كلُّ فرقةو بها كيفى تتسامى ككيفى تتباىى بها أثناءى 
موسًم الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـ؟ الحجُّ إلى بيًت اهلًل الحراـن بمقداًر ما ىو ركنه من أركاًف 

الٌتحاًد المسلمينى كالجتماًع شملهم كلتضافًر قواىم كاجتماًع   اإلسبلـً بمقداًر ما ىو مىعينه ثػىرٌّ 
كلمتهم على صراطو سواءن كالذم نراهي اليوـى من الحجٍّ مظاىريهن كالذم نفتقدهي من الحجٍّ  ثارهي 

ككظائفون كإذا تبي نى لنا ىذا علمنا أف  المسلمينى يعانوفى من ببلءو كبيلو جٌدانن بل يعانوفى من سرطافو 
طيرو جٌدان ال يستشرم في جسًم مجتمعن كإنٌما يستشرم في جسًم اإلسبلـً ذاتون يستشرم في خ

 جسًم اإلسبلـً ذاتو.

كأنا عندما أقوؿي ىذا الكبلـى أتمٌثلي حٌجةى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى كما حج  حٌجةن غيرىىان 
كينشرهي من حولًو كقد ازدحمى المسلموفى كأحدقوا  كأنظري إلى عملون كأنظري إلى ىديًو الذم كافى ينثرهي 

بًو من كلٍّ حدبو كصوبن كأنظري إلى كصايا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ككافى بوسًع المالطفى 
ـي كىوى يخطبي خطبةى الوداًع التي كد عى بها المسلمينى في ذلكى الموقفن كافى  عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
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بهم على دقائًع األحكاـً اإلسبلمٌيةن ككافى بوسعًو أف يضعى لهم ضمنى الخطوًط بوسعًو أف يقفى 
العريضًة الخطوطى الٌتفاليلٌيةى الٌدقيقةى أيضانن ككافى بوسعًو أف يضعى على كلٍّ حرؼو نقطتوي أك نقاطوي 

 لكي ال يختلفى المسلموفى في ىذًه الٌدقائًع من بعد.

 

راهي عر جى على شيءو من ىذًه القضايا الٌتفاليلٌيةن كال أراهي كقفى كلكٌني أصغي إلى خطابًو ىذا فبل أ
ـى  عندى مسألةو من ىذًه المسائًل االجتهاديٌةن كإنٌما رسمى للمسلمين المباًدئى الكٌلٌيةن ككضعهم أما
ـى ما قد  الخطوًط العريضًةن كاعتالرى لهم من اإلسبلـً الجذكرى المجٌمعةن كتركهم من فركعها أما

ـى ما قد يتقٌربوفى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى بأفهامهمي االجتهاديًٌة فيون كبوسًع كلٍّ يجتهدك  فى بًو كأما
منكم أف يعودى إلى خطابًو صٌلى اهللي عليًو كسل مى في حٌجًة الوداًع يوـى عرفةى ليتبي نى ىذا الذم أقوؿن 

ليًو كسل مى المسلمينى من اختبلفاتهم في كبوسعًو أف يتساءؿهلل لماذا لم ييًرح رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي ع
 -إف لم يكن الػميتىأىك د  -المسائًل االجتهاديًٌة الفرعٌية؟ كالمظنوفي برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م 

أف  اهللى عز  كجل  قد أكحى إليًو كألهموي االختبلفاًت التي ستؤكؿي إليها حاؿي أٌمتًو من بعدن فلماذا كقد 
يقينانن لماذا لم يىضىًع المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل مى لهم الحقائعى التي ىيى الاٌلوابي -مى ذلك أيلهً 

ـى سبلهمي االجتهاديٌة؟ لماذا صمت؟ ـى طيرًؽ المسلمينى كأما  الذم ال يوجدي بعدهي إال باطله أما

 

القاطعةى التي ال يمكني أف يطوؼى صمتى عن ذلكى كٌلًو كإنٌما رٌكزى كأك دى األمورى األساسٌيةن المبادئى 
حولىها خبلؼن فماذا يعني ذلك؟ يعني ىذاهلل أف  على المسلمينى قبلى أف يتشاجركا في القضايا 
االجتهاديًٌة الجزئٌيًة الخبلفٌيةن عليهم قبلى ىذا أف يجتمعوا على ىذًه المبادًئ األساسٌيًة الكٌلٌية. 

سٌيًة كلم يوطٍّدكىا في تربًة عقائدىمي اإليمانٌيةن فبل خيرى فلذا لم يجتمعوا على ىذًه المبادًئ األسا
في أنشطتهمي االجتهاديًٌة في الفركًع بعدى ذلكن كمهما اجتهدكا بعدى ىذا في المسائًل الفرعٌيًة 

كالقضايا الجزئٌيةن فلف  أنشطتهم ىذًه لن تعودى إليهم إال بالخيسرافن كلن تعودى إليهم إال بالٌضرر. 
مسلمينى إف ساركا كراءى ىدًم رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى فجعلوا من كتاًب اهلًل عز  كلكن  ال

كجل  كمبادئًو الكٌلٌيًة الٌراسخًة دعامةى حياتهمن كمن سٌنًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى بيافى كتاًب 
اٌمًة المتمثٌلًة في الٌشريعًة اإلسبلمٌيةن جعلوا من اهلًل عز  كجل  فيما بينهمن كمن المبادًئ الكٌلٌيًة الع

ذلكى دستورى حياتهمن سواءه في األموًر االعتقاديًٌة أك في الٌتطبيقاًت كاألموًر الٌسلوكٌيةن إف ىم بدؤكا 
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بهذا األمًر فرٌسخوهي في أفئدتهم كاجتمعت عليًو كلمتهمن فلف  موقفهم من تلكى القضايا الجزئٌيًة 
ودي بأمٍّ ضررن سواءه اٌتحدكا أك اختلفوان سواءن اتٌفقوا أك لم يٌتفقوان تلكى ىي كصٌيةي موقفه ال يع

 رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م.

 

ـى  ؿى حاؿي المسلمينى الذينى يسمعوفى ىذًه الوصٌيًة كالذينى يتأٌملونىها كالمفركضي أنٌهم  كلكن إال
ـى  ؿى حاؿي ىؤالًء المس لمين؟  ؿى حالهم إلى الٌسيًر في طريعو مناقضو لما خٌططوي يتدبٌركنها؟ إال

رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من أمرىم باالجتماًع على الجذكًر كلكن  المسلمينى اليوـى أعرضوا عن 
الجذكًر كراحوا يشتغلوفى بمتاىاًت الفركعن أمرىم رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى أف يجتمعوا على 

ًه المبادًئ الكٌلٌيًة التي ال يسعهم أف يختلفوا فيهان كترؾى لهمي الخبلؼى كترؾى لهمي االجتهادى في ىذ
تلكى القضايا الجزئٌيًة المتفٌرعًة االجتهاديٌةن فكافى حاؿي ىؤالًء المسلمينى أنٌهم لم يتسامحوا فيما 

جتهاًد في تلكى القضايا الجزئٌيًة سام ى فيًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى في الخبلًؼ كاال
كأعرضوا كل  اإلعراًض عن تلكى المبادًئ الكٌلٌيةن كمن ثم  فلنٌنا عندما ننظري إلى أنشطًة الحجيًج في 

تلكى البقاًع المقٌدسًة نبلحظي ظاىرةى الٌتهارًج تحتى مظٌلًة ىذًه الٌشعيرًة التي جعلىها اهللي سبيبلن 
ظاىرةى االٌتحاًد كالٌتضامًن كاالتٌفاؽن كإف  ىذًه لكارثةه ما بعدىىا كارثةه أيٌها  لبلٌتحاًد أكثرى مٌما نرل

 اإلخوة.

 

أف تجمعنا مظٌلةي ىذًه الٌشعيرًة القدسٌيًة العظمىن كأف نكوفى في الٌساعاًت التي كٌظفى اهللي عز  كجل  
ظبلؿى ىذًه الٌشعيرًة أكثرى ما  ىذًه الٌشعيرةى فيها لجمًع المسلمينن نكوفي في الوقًت الذم نتفٌيأي 

نكوفي تهارجان كأكثرى ما نكوفي تخاصمانن في كلٍّ بقعةو من البقاًع تسمعي شعاراًت الٌتهارجن تسمعي 
شعاراًت الٌتكفيرن تسمعي شعاراًت الٌتبديًع فوؽى كلٍّ منبرو كمن فًم كلٍّ خطيبو حٌتى األطفاؿي الاٌلغارن 

الذينى لم يبلغوا سن  الٌرشًد يلق نوفى كلماًت الٌتبديعن يلق نوفى كلماًت  إم كاهللن حٌتى األطفاؿي الاٌلغاري 
الٌتشريكن كييدفىعي الواحدي منهم إلى ىنا كإلى ىناؾى ليقوؿى ما قد حيفٍّظىػن كليٌتهمى الٌناسى الذينى من 

 لم يًع جوابان.حولًو بما قد ليقٍّنى أف يٌتهمهم بون كلو سألتى ىذا الطٍّفلهلل ماذا تعني بما تقوؿ؟ 
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ىذا كاقعه رأيناهن كىذًه كارثةه شاىدناىان كالحجُّ الذم شرعوي اهللي إنٌما شرعوي اهللي لتذكيًب أسباًب 
الخبلؼن شرعوي اهللي عز  كجل  ليجتمعى المسلموفى من ىذًه الٌشعيرًة على كلمةو سواءن شرعوي اهللي عز  

بًة عبوديٌتهم هللن كما جاؤكا إلى ىذا المكاًف إال ليعانقوا كجل  ليدفنوا قضاياىمي االجتهاديٌةى في تر 
ىذًه العبوديٌةى ثم  ينالاعوا إلى المبادًئ األساسٌيًة العظمى التي ال يمكني لؤلٌمًة اإلسبلمٌيًة أف تختلفى 

 حولها يومان من األيٌاـ. ىذًه ىي مشكلةي ىذًه الٌشعيرًة اإلسبلمٌيةن من المسؤكؿي عنها؟

 

ىو المهٌمن كلُّ مسلمو مسؤكؿه عن ىذًه الكارثةن كلُّنا ينبغي أف نستشعرىىان ككلُّنا ينبغي أف ليسى ىذا 
نعلمى أف  اهللى عز  كجل  ما شرعى ركنان من أركاًف اإلسبلـً الخمًس إال ليكوفى ىذا الرٌكني خادمان لهدؼو 

ن في أف تتساق ى عواملي البغضاًء قدسيٍّ يتمٌثلي في جمًع كلمًة األسرًة اإلنسانٌيًة على نهجو كاحد
كالٌشحناًء من قلوًب أفراًد ىذًه األسرًة فتجتمعى ىذًه األفئدةي على صراطو سواءن على مشاعرى ربٌانٌيةو 
ـي  كاحدة. فلذا كانًت الاٌلبلةي شرعها اهللي من أجًل إيالاًؿ المالٌلينى إلى ىذا الهدؼن كإذا كافى الاٌليا

كاةي لهذا الهدؼن كإذا كافى الحجُّ تاجان في تحقيًع ىذا الهدًؼ أيضانن لهذا الهدؼن كإذا كانًت الزٌ 
فلماذا يعرضي المسلموفى عن األىداًؼ التي رب ى اهللي ىذًه األركافى بها؟ كلماذا يمعنوفى في أف يلتٌذكا 

 في خلًع عوامًل الفرقًة كالٌشقاًؽ بينى المسلمين؟

 

بحقيقًة ديًننا كأف ييسًق ى عالبٌياتًنا ألنفسنان كأف ييسًق ى حوافزى أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يبالٍّرىنا 
انتالارًنا لذكاتًنا. ىذا الٌداءي الخفٌين الخفيُّ جٌدانن كالذم سيًترى ثم  سيًترى ثم  سيًترى بأقنعةو إسبلمٌيةو 

نٌما تسعى الىثةن لتحقيًع متنٌوعةو كثيرةن كلو كشفنا ىذًه األقنعةى لرأينان أف  كل  فئةو من ىذًه الفئاًت إ
ذاتًهان لتحقيًع سيادتًها في نطاًؽ ىذًه الحلبًة الاٌلراعٌيًة في أمرو جعلوي اهللي سبحانوي كتعالى مثابةى 

 كحدةو كمثابةى ألفةن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 ٘نٖ  األ٠بَ  اٌّجبهوخ  فوطخ..  ال رُؼ١ّؼٛ٘ب

 

 

هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
رسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

يٌاـو مباركةو معٌظمةو عندى اهلًل سبحانوي كتعالىن أقسمى اهللي عز  كجل  بلياليها أنتم مقبلوفى عٌما قريبو على أ
تنويهان بشرًؼ ىذًه األيٌاـن كتنويهان بمكانًتها عندى اهلًل سبحانوي كتعالىن كًعظىًم أجًر الطٌاعاًت التي 

ـي  العشًر األٌكًؿ من شهًر ذم  يتقٌربي بها اإلنسافي إلى اهلًل عز  كجل  في ىذًه األيٌاـ. تلكى ىيى أيٌا
الحٌجةن كتلكى ىي الليالي التي قاؿى اهللي عز  كجل  عنها في محكًم تبيانوهلل )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍشرو * 

 كالٌشفًع كالوتر * كالليًل إذا يىسر * ىل في ذلكى قسمه لذم ًحجر(.

 

ليسى من نوًع القىسىًم الذم يقسمي بًو اإلنسافن كالقىسىمي الذم يقسمي اهللي عز  كجل  بًو قسمه مجازمٌّ 
ذلكى ألنٌوي ال يوجدي شيءه بعدى اهلًل عز  كجل  أجلُّ كأسمى يجعلي اهللي عز  كجل  منوي حكمان كشاىدان بينوي 

إلى علوٍّ  كبينى عباده. كلكن  القىسىمى القر ني  تنويوه بًعظىًم الػميقسىًم بًو عندى اهلًل سبحانوي كتعالىن كإشارةه 
مكانتون كدفعه للعبًد إلى االىتماـً بهذا الػميقسىًم بًو كاالحتفاًء بون فكأف  اهللى سبحانوي كتعالى ينبٍّوي 

عبادهي إلى أف  ىذًه اللياليى التي تقبلي على اإلنساًف في أٌكًؿ ىذا الٌشهًر المبارًؾ لياؿو فريدةه من العاـً  
ساًف كىوى ساهو فيهان شارده عن ىويٌتًو كعن ربًٍّو سبحانوي كتعالى. كقد كلٍّون فما ينبغي أف تمر  باإلن

شرحى المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل مى كأك دى ىذًه الحقيقةى التي نو هى بها كتابي اهلًل عز  كجل  إذ قاؿى 
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الى منوي في ىذًه في الحديًث الاٌلحي هلل )ما من أيٌاـو العملي الاٌلال ي فيو أقربي إلى اهلل سبحانوي كتع
األيٌاـ(ن أم في األيٌاـً العشًر األكلى من شهًر ذم الحٌجةن "قالواهلل كال الجهادي في سبيًل اهلًل يا 

هلل )كال الجهادي في سبيًل اهللن إال رجله خرجى بنفسًو كمالًو فلم يعد من ذلكى بشيء(.  رسوؿى اهلل؟ قاؿى

 

ـى كاللياليى في ألفتي نظرم كنظركم يا عبادى اهلًل إلى ىذًه األ يٌاـً المباركًة المقبلةن مع العلًم بأف  األيٌا
جوىرىا شيءه كاحدن فالٌزمني كاحده في حقيقتون كلكن  اهللى عز  كجل  كما فاكتى في الرُّتبًة بينى 

األماكًن على الٌرغًم من كحدًة جوىًر األماكًن كفضيلًتهان فقد فاكتى أيضان بينى األزمنًة كما يشاءي 
للحكمًة التي يشاؤىا اهللي سبحانوي كتعالى. كىيى على كلٍّ حاؿو مظهره من مظاىًر رحمًة اهلًل عز  ك 

كجٌلن فرصةه إثرى فرصة يعلني اهللي عز  كجل  عنها لعبادًه العاصينى كالٌشاردينى كالٌتائهينى عن اهلًل عز  
اهلًل عز  كجل  ال يكلٍّفي اإلنسافى أكثرى من كجل  أف يلتفتوا إلى اهلل كيالطلحوا معون فلف  الاٌلل ى مع 

قلبو سليمو طاىرن كأكثرى من لفتةو صادقةو إلى اهلًل عز  كجل  لبلنالياعن كبمعاىدًة الٌنفًس على 
 الٌرجوًع إلى صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

المناسبات؟ ككم ككثيران ما ييقاؿي لي في المناسباتهلل كم تكٌرركفى الحديثى عن ىذًه الليالي كفي 
تتكٌلموفى عن ااياًت كاألحاديًث الواردًة في شأنًها؟ حٌتى لقد غدا الحديثي عن الليالي العشًر 
األكلى من ذم الحٌجًة في خطبةو كهذًه الخيطبة أشبوى ما يكوفي بحديثو تقليدٌمن فلماذا كلُّ ىذا 

أف يسمعوي ىؤالًء اإلخوةي الذينى  الٌتكراًر كقد كعى الٌناسي كعرفوا؟ فما ىو الجوابي الذم ينبغي
يتبر موفى بهذا الكبلـً الذم نعيدهي كٌلما حافى ميقاتيو؟ الجوابهلل أف  اهللى عز  كجل  إنٌما ندبى عبادىهي إلى 

االصطبلًح معوي كإلى اإلكثاًر من اإلقباًؿ إليًو بالطٌاعًة كالعبادًة في ىذًه األيٌاـً تغذيةن لحقائًع 
 عز  كجٌل.عبوديٌتهم هلًل 

 

فلذا كانت عبوديٌػتينا هلًل سبحانوي كتعالى تتبد ؿي كتتغيٌػري مع تطٌوًر األزمنةن كٌنا باألمًس عبيدان هلًل إذ كٌنا 
فقراءى كأصبحنا اليوـى أحراران إذ تحو لنا إلى أغنياءن إف كافى األمري كذلكى فما ينبغي أف نكرٍّرى شيئان 

يًث عنو. أٌما إف كانت عبوديػ تينا هلًل عز  كجل  ملتالقةن بكياناتًنا فاتى ميقاتيوي كفاتت أسبابي الحد
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ظاىران كباطنانن نحني عبيده هلًل عز  كجل  في كلٍّ تقلُّباتًنا كأحوالًنا في حالًة الفقًر كفي حالًة الغنى إف  
ريٌضعى ثم  تحو لنا إلى  كافى ىناؾى غنىن في حالًة إقباًؿ الٌدىًر إلينا كإدبارًه عٌنان عندما كٌنا أطفاالن 

شبابو أقوياءى تنبضي القٌوةي بينى جوانحنا. إذا كانت أحوالينا المتبٌدلةي ىذًه تتحر ؾي تحتى مظٌلًة عبوديٌةو 
مستمٌرةو في كياناتًنا هلًل عز  كجٌل. إذان فينبغي أف تكوفى ىذًه الٌتذكرةي أيضان مستمٌرةن ما دامت 

 ان ينبغي أف يكوفى الٌتذكيري بغذاًء ىذًه العبوديًٌة أيضان مستمٌران.عبوديٌػتينا هلًل مستمٌرةن إذ

 

لماذا ال تتبٌرـي من تكراًر الحديًث عن المواسًم كاألمطاًر على الٌرغًم من أف  الحديثى عن ذلكى قد 
ن وي قد تطو رى أصب ى حديثان تقليديٌان كما توؿي من كثرًة تكراره؟ لماذا ال تتبٌرـ؟ كلماذا ال يعلني اإلنسافي أ

كتحر رى من الحاجًة إلى قطًر الٌسماًء كنباًت األرض؟ ألف  اإلنسافى كافى كال يزاؿي ذا فمو فاغرو يحتاجي 
إلى طعاـن يحتاجي إلى شرابو على الٌرغًم من تقٌلباتًو كصعودًه كىبوطون فكذلكم عبوديٌةي اإلنساًف 

رجاًت العزٍّ كمهما ىب ى إلى أدنى دركاًت الذُّؿٍّ كالحطٌة هللن صبغةه الصقةه بًو مهما ارتفعى إلى أعلى د
فهو عبده هللن )إف كلُّ من في الٌسماكاًت كاألرًض إال  تي الٌرحمًن عبدان * لقد أحالاىم كعٌدىم 

 عٌدان(.

 

إذا كافى األمري كذلكن فكما أٌف اإلنسافى يحتاجي إلى أشٌعًة الٌشمًس مهما كانت ظركفوي كطالما كافى 
ن فهو كذلكى بحاجةو إلى أف يغٌذمى عبوديٌتوي هلًل بالطٌاعًة كالٌتذٌلًل كالٌتبٌتل طالما كافى حٌيان تتالاعدي حٌيان 

 األنفاسي كتهب ي كراءى صدره.

 

كىيى فرصةه سانحةه أكرمنا اهللي عز  كجل  بهان يطٌلعي اهللي عز  كجل  فيها على عبادًه العيالاًة يناديهم 
أقًبلوا فقد رفعتي مٌما بيني كبينكم الحيجيبى كاألستارن كال يحتاجي األمري منكم إال بلساًف الحاًؿ أفهلل 

إلى لفتًة صدؽن كإال إلى عزيمًة قلب. أفنترؾي ىذًه الفرصةى تفوتينا يا عبادى اهلًل كربُّنا الذم ىو كليُّنا 
 كمالكينا من دكًف الخبلئًع أجمع ينادينا؟
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يجعلى من ىذًه األيٌاـً المقبلًة إلينا فرصةى اصطبلحو حقيقيٍّ مع اهلًل أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف 
سبحانوي كتعالىن كأف يجعلها مناسبةى توبةو كأكبةو صادقةو إلى اهلًل عز  كجٌلن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري 

 اهللى العظيمى فاستغفركهي يغفر لكم...
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َُ ػوفخ  ٘نا ٘ٛ ٠ٛ

 

الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ر نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خي

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

اليوـي الذم يشكٍّلي بينى أيٌاـً الٌسنًة كلٍّها ما يشبوي كاسطةى العقًد من حٌباًت ىذا ىو يوـي عرفةن ىو 
العقًد كلٍّون ىو اليوـي الذم أعلنى فيًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى في الحديًث الاٌلحيً  أنٌويهلل "ما 

 أفضلي عندى اهلًل سبحانوي كتعالى من يوـً عرفةن كخيري الٌدعاءً 
 يتقب لي  من يوـو

دعاءي يوـً عرفة" ما من يوـو
اهللي فيًو دعاًء عبادًه كيرتضي إقبالهم إليًو بالعبوديًٌة كالٌذؿٍّ كالٌدعاًء كالمسألًة كما يرضى عنهم في 
ـي مالكه كالبيهقيُّ عن طلحةى بًن عبيًد اهلًل رضيى اهللي عنوي أف  رسوؿى اهلًل  . كقد ركل اإلما ىذا اليـو

ليًو كسل مى قاؿهلل "ما رؤمى الٌشيطافي في يوـو ىو فيًو أصغري كال أدحري كال أحقري كال أغيظي صل ى اهللي ع
منوي في يوـً عرفةن كما ذلكى إال لما يرل من تنزًٍّؿ رحماًت اهلًل سبحانوي كتعالىن كمن تجاكًز اهلًل عن 

."  الٌذنوًب العظاـً في ىذا اليـو

 

نا ليسأؿي كىو يالغي إلى ى  المبارًؾ الجليلهلل أىيى فضيلةه كإف  أحدى
ذًه المظاىًر من فضًل ىذا اليوـً

 عرفة؟ أـ ىيى فضيلةه عاٌمةه تمتدُّ للمؤمنينى كالمسلمينى جميعان 
خاٌصةه بمن شهدى الموقفى في يوـً

أينما كيجدكا؟ سواءه منهم من أيتي ى لوي أف يذىبى حاٌجان إلى بيًت اهلًل الحراـً كيقفى ىذا اليوـى في 
ٌّ يشملي الم ـي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ كبلـه عا وقًف أك من لم يػيتى  لهم ذلك؟ كبل
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المسلمينى جميعان أينما كيجدكان فهو لم يقيٍّد ىذًه الفضيلةى بموقفو مكانٌين كال بنيسيكو كطاعاتو 
لي ما قلتي أنا كالٌنبٌيوفى معٌينة. ألم يقل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "خيري الٌدعاًء دعاءي يوـً عرفةن كأفض

من قبليهلل ال إلوى إال اهلل". كإذا كافى خيري الٌدعاًء دعاءى يوـً عرفةن فتلكى الخيريٌةي عاٌمةه لهذا اليوـً 
بقطًع الٌنظًر عن طبيعًة المكافن بقطًع الٌنظًر عن البلدًة أك القريًة أك األرًض التي يوجدي فيها اإلنسافي 

ن كالمهمُّ  أينما كيًجدى ىذا اإلنسافن المهمُّ أف ييقًبلى إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن كأف ينتهزى  في ىذا اليـو
 فرصةى إقباًؿ اهلًل عز  كجل  على عبادًه فييقًبلى ىو أيضان إلى اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

ـي عن  ـى ىذًه الكلماًت التي يقوليها المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل الٌشيطاًف في ىذا كإنٌني ألقفي أما
هلل "ما رؤمى الٌشيطافي في يوـو ىو فيًو أصغري كال أدحري كال أحقري كال أغيظي منوي في يوـً عرفة".  اليـو
كلقد علمتم أف  أشنعى صفةو كصفى بها اهللي سبحانوي كتعالى الٌشيطافى ىي الًكبرن كما علمتم أف  أٌكؿى 

من ساحًة رحمتًو إنٌما ىو تكٌبرهي على اهلًل عز  كجل  عندما سببو لطرًد اهلًل سبحانوي كتعالى الٌشيطافى 
 تأٌبى على اهلًل كرفضى أف يطيعى أمره.

 

كإذا كافى ىذا ىو أىم  صفاًت الٌشيطاًف التي اقتضت طردىهي من رحمًة هلًل سبحانوي كتعالىن فلف  ىذا 
ستطيعي ىذا اليوـي بما فيًو من أسرارو ليوـه عجيبه حٌقان من عمًر الٌدىرن عندما ي -يوـى عرفة  -اليـو 

كبما فيًو من مظاىًر الٌتجٌلي اإللهيٍّ على عبادهن عندما يستطيعي ىذا اليوـي بأسرارًه ىذًه أف ييفرًغى 
من باطًن الٌشيطافن كأف يحيلىوي في ىذا اليـو بل يحيليوي ىذا اليوـي  -معانيى الكبرياء  -ىذًه المعاني 

ار من ذلكى المخلوًؽ المتعجرًؼ المتكٌبًر المتأٌبي ال على عباًد اهللن بل على ذاتوي بما فيًو من أسر 
اهلًل سبحانوي كتعالى ذاتًو. إنٌوي ليوـه عظيمه من الٌدىرن ىذا اليوـي الذم استطاعى أف ييفرًغى الٌشيطافى من 

 حقري كأغيظي ما ترل.عظمتًو ككبريائًو كعجرفتًو كتعاظيمون كإذا ىو بسرٍّ ىذا اليوـً أصغري كأدحري كأ

 

كإذا كافى أثري ىذا اليوـً على الٌشيطاًف ىكذان إذان كيفى ينبغي أف يكوفى أثري ىذا اليوـً على عباًد اهلًل 
عز  كجٌل؟ كيفى ينبغي أف يكوفى أثري ىذا اليوـً على أكلئكى الذينى طيرًدى الٌشيطافي من رحمًة اهلًل عز  

لهذا اليوـً سلطافه كأمُّ سلطافو على نفوًسنان ينبغي أف تنبعثى من  كجل  من أجلهم؟ ينبغي أف يكوفى 
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نفوًس المسلمينى نشوةه عارمةن كسعادةه باسقةن كلٌذةه ال تعدليها لٌذةه عندما يجدي نفسىوي قريبان إلى اهللن 
الٌناًس في  مكلوءان برحمًة اهلًل عز  كجٌلن تفيضي تجٌلياتي اهلًل سبحانوي كتعالى عليًو من أنحائون كشرُّ 

ىذا اليوـً من كافى شأنوي شأفى ىذا الٌشيطاًف الذم لم يمر  عليًو يوـه كهذا اليوـً كىو في حالةو من 
 الاٌلغاًر كالمهانًة كالٌذؿٍّ كالحقارًة كاالندحاًر كما يقوؿي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م.

 

باإلنساًف ىذا اليوـي المبارؾي الذم يالفوي رسوؿي اهلًل  إف  العجبى كل  العجًب أيُّها اإلخوةي من أف يمر  
صٌلى اهللي عليًو كسل مى بهذا الوصًف كيالفي حالةى الٌشيطاًف فيًو بهذًه الٌشاكلةن العجبي العيجابي من 
 إنسافو يمرُّ بًو ىذا اليوـي كىوى ال يلتفتي إلى اهلًل عز  كجل  ليعودى إليًو باالصطبلحن كىو عاكفه على

 إعراضًو كنسيانًو كذىولون ال ذىولًو عن اهلًل عز  كجل  بل ذىولًو عن نفسو.

 

كإف أنسى فلٌني ال أنسى أبدان ذلكى المشهدى الذم حٌدثتكم عنوي مٌرةن كالذم يتكٌرري في الٌذىًن كٌلما 
ىذا المشهدهلل ))كإذ تكٌررت تبلكةي كتاًب اهلًل سبحانوي كتعالى عندما يقوؿي اهللي سبحانوي كتعالى مالوٍّران 

ـى فسجدكا إال إبليسى كافى من الجنٍّ ففسعى عن أمًر ربًٌو أفتٌتخذكنوي كذرٌيٌتوي  قلنا للمبلئكًة اسجدكا اد
 أكلياءى من دكني كىم لكم عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بدالن((.

 

عى اإلنسافى كينبغي أف ما تأٌملتي في ىذا الكبلـً الٌربٌانيٍّ مٌرةن إال كشعرتي أف  الخجلى ينبغي أف يخني 
ثينا  يجتاحوي كٌلٌيان من فرقًو إلى قدمًو من اهلًل سبحانوي كتعالى. أرأيتم إلى ىذا الكبلـً العجيبن يحدٍّ
ربُّنا عز  كجل  عن تكريمًو العظيًم لئلنسافن كذلكى عندما أمرى ىذا الٌشيطافى الذم يتحٌدثي عنوي 

ـى سجودى تكريمو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى  ن عندما أمرهي بالٌسجوًد اد كعن حالًو في ىذا اليـو
ـى  كتبجيلو كتقديرن كإنٌوي في الحقيقًة سجوده لهذًه الخليقًة كلٍّها متمثٌلةن في أبي األنبياًء كأبي البشًر  د

ـى إذ أمرى الٌشيطافى بالٌسجوًد لك. كلك ن  الٌشيطافى علًي الاٌلبلةي كالٌسبلـن كٌرمكى اهللي يا ابنى  د
ـى ىذا اإلنسافى الذم كٌرموي اهللن كرفضى أف يبجٍّلى ىذا  استكبرى ككافى من الفاسقينن كرفضى أف يكرٍّ
اإلنسافى الذم بٌجلوي اهللن كاىتاجًت الكبرياءي بينى جوانحون بل اىتاجًت العداكةي كالبغضاءي لهذا 

 اإلنساًف بينى جوانً  ذلكى الٌشيطاف.
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لبيافي اإللهيُّ اإلنسافى قائبلنهلل ))أفتٌتخذكنوي كذرٌيٌتوي أكلياءى من دكني كىم لكم عدٌك((؟! كىنا ييساًئلي ا
أنا الذم كٌرمتكم كأمرتي ىذا الٌشيطافى بالٌسجوًد لكم فاستكبرى كاىتاجًت العداكةي بينى جوانحًو 

يطاًف الذم عاداكم؟!  لكمن كمعى ىذا تعرضوفى عن اإللًو الذم كٌرمكم كتقبلوفى بالوالًء إلى ىذا الشٌ 
كيفى ىذا؟ ))أفتٌتخذكنوي كذرٌيٌتوي أكلياءى من دكني كىم لكم عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بدالن((. بئسى أف 
يستبدؿى اإلنسافي الظٌالمي كاليةى الٌشيطاًف بواليًة اهلًل سبحانوي كتعالىن بئسى أف يستبدؿى اإلنسافي 

بدؿى ىذا اإلنسافي الظٌالمي بواليًة اهلًل الذم أحب ون بواليًة الظٌالمن الظٌالمي لمن؟ لنفسون بئسى أف يست
اهلًل الذم كر مون بواليًة اهلًل الذم رفعى مقامون يستبدؿي بهذًه الواليًة كاليةى الٌشيطاًف الذم أعلنى 
فسًو العدكافى لون أعلنى الكبرياءى عليون أعلنى أنٌوي سيقفي لهم على صراًط اهلًل المستقيمن ك لى على ن

 أنٌوي سيبذؿي كل  جهدو في سبيًل أاٌل يجدى ربُّنا سبحانوي كتعالى كاحدان من عبادًه لوي شاكران.

 

كل ما تلوتي ىذًه ااياًت استبد  بيى الحزفن كفاضى في كياني شعوره من الخزًم كاأللًم كالخجًل من 
هلل أف يحسنى  إليكى اهللي فتعرضى عنو؟ كأف يلطمكى اهلًل سبحانوي كتعالىن كىل ىنالكى شرٌّ من ىذا الٌلـؤ

 الٌشيطافي بلطمًة عدكانًو فتقًبلى إليًو كتواريىوي كتػيقىبٍّلي منوي اليدى كالرٍٍّجلى كالكياف؟

 

كمع ذلكى فلف  اهللى عز  كجل  يدعو عبادهي بينى كلٍّ يوـو ك خرى أف يستيقظوا من ريقادىمن كأف ينفضوا 
اًء عن عقولهم ككيانهم فيقبلوا إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن إذا كافى غاشيةى ىذًه الغفلًة كىذا الغب

الٌشيطافي في ىذا اليوـً قد تالاغرى كتضاءىؿى كتضاءؿى ذاٌلن كغيظان من رحمًة اهلًل التي تتدٌفعي لعاٌمًة 
علينا عبادهن إذان كيفى ينبغي أف يكوفى أثري ىذا اليوـً علينا؟ كيفى ينبغي أف يكوفى أثري ىذا اليوـً 

إقباالن إلى اهلل؟ كإنابةن إليو؟ كعودان إلى صراطو؟ كاصطبلحان معوي كتطهيران للقلوًب من كلٍّ األدراًف 
التي كانت تحجبينا عنوي كعن رؤيتو؟ ثم نمؤلي كعاءى قلوبًنا الطٌاىًر بمحٌبًة ىذا اإللون بتعظيًم ىذا 

عرًنا ىذًه بالٌسيًر على صراطون بااللتزاـً اإللون بالخشيًة من ىذا اإللون ثم  نبرىني على صدًؽ مشا
بأكامرهن بالٌتمسًُّك بوصاياهن باالبتعاًد عن الٌنواىي التي نهانا عنها كنحني كاثقوفى متأكٍّدكفى أف  اهللى 
عز  كجل  ما أمرنا بما أمرى إاٌل ألف  في ذلكى سعادتىنان كما نهانا عٌما نهى إاٌل ألف  في ارتكاًب تلكى 
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على عباًد اهلًل  -يوـً عرفة-اىي شقاءنا الوبيل. ىكذان ىكذا ينبغي أف يكوفى أثري ىذا اليـو الٌنو 
 المؤمنينى بون أك الذينى يٌدعوفى أنٌهم مؤمنوفى بو.

 

ن كمن فضيلًة ىذًه الٌساعاًت المباركةن كأف  أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أاٌل يحرمنا من أجًر ىذا اليـو
ـً من المرحومينى كمن المغفوًر لهمن كأف يعتقنا اهللي سبحانوي كتعالى من  ثاًمنا يكتبىنا في ىذا اليو 

 كمن شركًر أنفًسنان أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 أ١ّ٘خ ريو١خ إٌفًٛ .. ٚفبطخ اٌلػبح

 

لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

في خىلقًو كأعمالًو كسلوكًو لوي صورتاًف اثنتافهلل صورةه ظاىرةه جلٌيةه تتمٌثلي  -كلُّ إنسافو -إف  اإلنسافى 
الظٌاىرةن كصورةه باطنةه خفٌيةه تتمٌثلي في طبائعًو كسجاياهي كخيليقو. كاإلنسافي ياللي إلى اهلًل عز  كجل  
بواسطًة تحسيًن صورتًو الباطنًة أكثرى مٌما ياللي إلى مرضاًة اهلًل عز  كجل  بواسطًة تجميًل صورتًو 

 الظٌاىرة.

 

قينان أف  اهللى سبحانوي كتعالى ما ألزـى عبادىهي بالٌسلوًؾ المستقيًم كباليقيًن القويًم بل إنٌنا لنعلمي ي
كبالمظهًر الذم يرضي اهللى كالعبادى إال ليكوفى ذلكى كلُّوي خادمان لتقويًم الاٌلورًة الباطنةن كلجعلها على 

شٌرفنا اهللي عز  كجل  بهان كالعباداتي  الٌنحًو الذم يرضي اهللى سبحانوي كتعالى. فالعقائدي اإلسبلمٌيةي التي
ـي المعامبلًت التي در بىنا كرك ضىنا عليهان كلُّ ذلكى إنٌما شىرىعىوي اهللي عز  كجل   التي كل فىنا بهان كأحكا
 خادمان لترقيًة ىذًه الاٌلورًة الباطنةن أم الطٌبائًع كالٌسجايا كاألخبلًؽ الخفٌيًة في كياًف اإلنساف.
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كا عندما يوجزي اهللي سبحانوي كتعالى سبيلى سعادًة اإلنساًف في ىذًه الحياًة كيفى يجمعي ىذا كانظر 
الٌسبيلى في كلمةو كاحدةو فيقوؿهلل ))قد أفل ى من زٌكاىا((. كعندما يوجزي البيافى الذم يوض ي نقيضى 

 ذلكن يجمعي الٌنقيضى أيضان في كلمةو كاحدةو فيقوؿهلل ))كقد خابى من دٌساىا((.

 

))قد أفل ى من زٌكاىا(( كالٌضميري عائده إلى الٌنفًسن أم إلى الاٌلورًة الباطنًة في كياًف اإلنساًفن ككأف  
البارمى عز  كجل  يقوؿهلل إف  كل  ما شرعتوي لكم يدكري حوؿى ىذا الهدؼهلل أف تزٌكوا أنفسكمن كأف 

 تطٌهركا بواطنكم من األدراًف كالٌرذائل.

 

تم في كتاًب اهلًل سبحانوي كتعالى ااياًت التي تكرٍّري كتؤكٍّدي ىذا المعنى اإلجمالي  كلعل كم جميعان قرأ
لشرائًع اإلسبلـً المختلفًة التي ابتعثى اهللي عز  كجل  بها الرُّسيلى كاألنبياء. ألم يعلٍّم نبي وي موسى عليًو 

ـي كيفى ينجزي المهٌمةى التي بيًعثى بها إلى ف رعوفى عندما قاؿى لويهلل ))فقل ىل لكى إلى أف الاٌلبلةي كالٌسبل
تزٌكى * كأىديكى إلى ربٍّكى فتخشى((؟ بدأى فأكض ى لوي الهدؼن كالهدؼي يتمث لي في كلمةو كاحدةو أال 
كىيى تزكيةي الٌنفسن أم إصبلحي الباطلن أم السُّموُّ بالخيليًع اإلنسانيٍّ الخفيٍّ الذم يفرز المعامبلًت 

 عندى اهلًل عز  كجل  بينى الٌناًس بعضهم مع بعض. الظٌاىرًة المرضية

 

كلعل نا جميعان عرفنا ثم  نسينا الكبلـى المتكرٍّرى الذم يقولوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى في 
ـي مالكه في موط ئًو عن معاذى بًن جبلى رضيى اهللي عنوي أنٌوي قاؿهلل )كافى   خري ما  ىذا الاٌلددن ركل اإلما

أكصاني بًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى عندما كضعتي قدمي في الغرزهلل "أحًسن خيليقىكى للٌناًس 
يا معاذى بنى جبل"(. كقولويهلل عندما كضعتي قدمي في الغرزهلل أم عندما كضعتي قدمي في ركاًب 

هي بًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو راحلتي متوٌجهان إلى اليمًن أك متوٌجهان إلى البحرينن  خري ما أكصا
كسل مى كىوى مٌتجوه إلى أناسو أكثرىم أك جلُّهم غيري مسلمينن  خري ما أكصاهي بوهلل "يا معاذ بنى جبل 

 أحسن خيليقىكى للٌناس".
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كلعل كم سمعتم قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى فيما ركاهي الحاكمي في مستدركًو كصح حوي 
رهي أيضان عن أبي ىريرةى رضيى اهللي تعالى عنوهلل "إن كم ال تسعوفى الٌناسى بأموالكم"ن كفي ركايةوهلل "لن كغي

تسعوا الٌناسى بأموالكمن فلتسعكم منهم بسطةي الوجًو كحسني الخيليع". كانظركا إلى كمًة الٌناًس 
اهلًل سبحانوي كتعالى.  كعموًمها كيفى شملًت الجانحينى عن اإلسبلـً قبلى المستقيمينى على دينً 

كلعل كم كقفتم على الحديًث الاٌلحيً  الذم يقولوي رسوؿي اهلًل صل ى اهللي عليًو كسل مى كىوى من جوامًع  
كلًموهلل "اٌتًع اهللى حيثيما كنتن كأتبًع الس يٍّئةى الحسنةى تمحيهان كخاًلًع الٌناسى بخيليعو حسن". كلعل كم 

اٌلبلةي كالٌسبلـهلل "إنٌما بيًعثتي ألتمٍّمى مكارـى األخبلؽ". أمهلل حوؿى ىذا أدندف عرفتم معنى قولًو عليًو ال
سواء عٌلمتكم العقائدى اإلسبلمٌيةن أك درٌبتكم على العباداًت الٌدينٌيةن أك نٌبهتكم إلى المعامبلًت 

فةن إلى أف ترقى التي ينبغي أف تسودى فيما بينكمن كلُّ ىذًه األحكاـً إنٌما شرعها اهللي عز  كجل  ىاد
 أخبلقكيم في الٌتعامًل فيما بينكم إلى المستول الػمىٍرًضيٍّ عندى اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

كإذا أردنا أف نتجاكزى ىذًه الوصايا كالكلماًت الٌنظريًٌة إف في كتاًب اهلًل عز  كجل  كإف في كبلـً 
تركا تجسيدى ىذا الكبلـً النظرمٍّ في سلوًؾ  سيًٍّدنا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من فبوسعكم أف

رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م. كإٌنكم لتعلموفى أف  الوقتى يضيعي عن الحديًث عن سيرًة رسوًؿ 
ـى  اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م في ىذا المضمارن كعن مشاىًد حياتًو التي تجعلينا نقفي مشدكىينى أما

ميةو إلى أعلى درجاًت الٌسمٌون كحسبيكم أف  ىذا الواقعى قد تٌوجوي تقريبي ربٍّ أخبلؽو إنسانٌيةو سا
العالمينى جل  جبللوي كرسوًلًو محم دو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـً عندما يقوؿي لوهلل ))فبما رحمةو من اهلًل لنتى 

 لهم كلو كنتى فظٌان غليظى القلًب النفٌضوا من حولك((.

 

أال ما أحوجىنا يا عبادى اهلًل إلى أف نستعيدى ىذًه الحقائعى التي كانت إلى األمًس الٌدابًر بدىٌيةن في 
ديًننان معلومةن لنا جميعانن كلكن كأٌني بالمسلمينى كقد نسيوىا أك تناسىوىان فرحلوا عن ىذًه الوصايا 

في سلوكهم بل ظهرى في أسلوًب دعوتهم التي أكصانا بها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من كظهرى 
ـي في سلوكون كما يناقضي  إلى اهلًل سبحانوي كتعالى ما يناقضي سيرةى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
كصاياهي في ألفاظًو كأقوالون كما يختلفي مع ما أمرى بًو اهللي سبحانوي كتعالى في محكًم تبيانًو ككتابو. 

أصبحنا نمزجي كبقدرةو خارقةو كبحيلةو متناىيةو في الحنًع كالٌدرايةن أصبحنا كقد  ؿى بنا األمري إلى أف 
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نستطيعي أف نمزجى بينى مشاعًر نفوًسنا ككراىيًتها كبينى أسلوًب الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجٌلن أصبحنا 
جًب علينا أف قادرينى بدٌقةو متناىيةو أف نمزجى بينى الغضًب هلًل كالغضًب ألنفًسنان كلقد كافى من الوا

نكوفى ماىرينى في عكًس ذلكن  كافى من الواجًب علينا أف نكوفى مىهىرةن في كضًع الحاجًز الٌدقيًع 
بينى الغضًب هلًل سبحانوي كتعالى كالٌتضحيًة بالٌنفسن نضٌحي بأنفًسنا كحظوًظهان نضٌحي برغباتًنان 

ا رأينا أف  حدكدى اهلًل انتيًهكت غًضبنا لهذًه نضٌحي بأىثىرتًنا في سبيًل مرضاًة اهلًل عز  كجٌلن حٌتى إذ
الحدكًد التي تينتػىهىكن كفي الوقًت ذاتًو لم نترًؾ المبدأى الذم أمىرىنا بًو اهللي عز  كجٌل؛ أال كىوى حيٍسني 
الخيليعن أال كىوى صفاءي الٌسريرةن حٌتى نجعلى من صفاًء سريرتًنا قٌوةن النتالارًنا لحدكًد اهلًل سبحانوي 

 تعالى.ك 

 

هلل إف  أعداءى ديًن اهلًل عز  كجل  حيثيما صو بنا بنظراتًنا  أيُّها اإلخوةهلل لقد قلتي باألمًس كأقوليها اليـو
عاكفوفى اليوـى على مهٌمةو ال أحسبي أف  لها مهٌمةن ثانيةن إنٌهم يمسكوفى بريشةو يرسموفى بها اإلسبلـى 

الحضاراتن كعدكُّ المدنٌياتن كعدكُّ كلٍّ حٌريٌةن كمن  على أنٌوي أمره مخيفن كحشه ضارون ىوى عدكُّ 
خبلًؿ ذلكى يرسموفى المسلمينى أيضانن إنٌهم يالٌوركفى بريشتهمي المليئًة بأفانيًن الحقًد كالمكًر 

كاألكاذيبن يالوٍّركفى بريشتهم ىذًه كاقعى المسلمين ليجعلوا من ىذا الواقًع تعبيران عن اإلسبلـً 
كذاؾى كبٌلن منهما دعمان للثٌاني كليقوؿى ىذا المظهري أك لتقوؿى ىذًه الاٌلورةيهلل إف  ذاتون كليكوفى ىذا 

اإلسبلـى في مظهًر ىؤالًء المسلمينى شيءه مخيفه في ىذا العالرن شيءه مرعبن شيءه ال يتعاملي إال 
ذم يعبػٍّري عنوي معى اإلرىابن معى الٌتهديًم كالٌتحطيم. شيءه ال تعبػٍّري عنوي كلماته متجملةن كلكن  ال

األسنافي التي تالتكُّ حقدان كألمان ككراىيةن كالاٌلورةي كما تعلموفى كاذبةن كالعملي كما تعلموفى إنٌما 
 ينبثعي من عداكةو تقليديٌةو دفينةو لديًن اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

ةو حقيقٌيةو تتمث لي كىنالكى دافعه ثانومٌّ كما تعرفوفهلل أنٌنا نعيشي كهلًل الحمدي في عالًر صحوةو إسبلميٌ 
في ببلًد المسلمينى في عودًة المسلمينى كانعطافهم إلى ديًن اهلًل يعانقونوي بالدؽو ككجلو كحبٍّ هلًل 
سبحانوي كتعالىن كتتمث لي ىذًه الاٌلحوةي في ببلدو كثيرةو غيًر إسبلمٌيةو في إقباًؿ أكلئكى الٌناًس إلى 

حقيقتون لعل  فيًو األملى الوحيدى الذم تقاصرى عًن ااماًؿ  الٌتعرًُّؼ على اإلسبلـن كإلى البحًث عن
األخرل كالذم تحو ؿى إلى يأسو خانع. ىذًه الاٌلحوةي كيفى يحاربيها أعداءي اإلسبلـ؟ يحاربيها بوضًع 
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 ىذًه الاٌلورًة البشعةن ىذًه الاٌلورًة المخيفةي لعل ها تجهض ىذًه الاٌلحوةى في ببلدو غيًر إسبلمٌيةو أٌكالن 
كفيما بينى المسلمينى ال سٌيما لدل حٌكامهم ثانيانن فما الذم ينبغي أف نعملوي كقد عرفنا ىذًه 

 الحقيقة؟

 

الذم ينبغي أف نقوـى بًو بالمتن بسلوؾو قبلى قوؿن أف نظًهرى اإلسبلـى في كاقعنا الٌسلوكٌين كأف 
لفاظو ككلماتو رنٌانةن بل سلوكان يستعلن ىذا الٌسلوؾى الذم نسيري بًو كاقعان صامدانن ال مع دعاكو كأ

فق ن لنجعل من إسبلمنا الٌسلوكيٍّ ما يجسٍّدي قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "يا معاذهلل 
أحًسن خيليقىكى للٌناسن إنٌما بيًعثتي ألتمٍّمى مكارـى األخبلؽن إٌنكم لن تسعوا الٌناسى بأموالكمن 

لخيليع". )فبما رحمةو من اهلًل لنتى لهم كلو كنتى فظٌان غليظى فلتسعكم منهم بسطةي الوجًو كحسني ا
القلًب النفٌضوا من حولك(. ينبغي أف نجعلى من سلوًكنا تجسيدان لوصايا ربٍّنا جل  جبللوي لنان 

ـي لنان فلًف التبست علينا السُّبيلي فلنهتًد بسلوكون كلننظر  كلوصايا حبيًبنا محم دو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
 إلى كاقعو.

 

أيُّها اإلخوةهلل المسلموفى كلُّهم مدعٌوكفى في ىذا اليوـً إلى عملو يرضي اهللى عز  كجل  يهدؼي إلى 
ـي بريشًة أكلئكى الحاقدينى على ديًن اهلًل  تمزيًع ىذًه الاٌلورًة القذرًة التي ييالىو ري من خبلًلها اإلسبل

ف نبرىنى على أنٌنا نحني المسلمينى ال نطمعي بشيءو سبحانوي كتعالىن كليسى من سبيلو إلى ذلكى إال أ
غيًر مرضاةو اهلًل عز  كجٌلن رأسي مالًنا في الٌدعوًة الحيٌب؛ حبُّ اهلًل عز  كجل  كمن ثىم  حبُّ عباًد اهلًل 
عز  كجل  جميعانن نحني ال نبتغي من كراًء ذلكى تجارةن ال نبتغي من كراًء ذلكى مغنمانن ال نبتغي من 
كراًء ذلكى كراسي  حيكمن كلكٌننا نبتغي أف ننتًشلى عبادى اهلًل عز  كجل  من ظليماًت الجهالًة كمن 
ظيليماًت الٌضبللةن كنالعدى بهم إلى عركش معرفًة اهلًل سبحانوي كتعالى ليتبٌوؤكا الٌسعادةى الٌدنيويٌةى 

 كالٌسعادةى األخركي ةى معان.

 

نبرىن ال بأقوالًنان فلذا برىنى المسلموفى على ىذا كأخلالوا دينهم كيفى نبرىني على ىذا؟ بسلوًكنا 
هلًل عز  كجل  كفاضت أفئدتهم بما فاضى بًو فؤادي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلمى من حبٍّ لعباًد اهللن 
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ان كمن غيرةو عليهمن كمن إشفاؽو عليهمن كمن كضعًو الٌدنيا بكلٍّ مظاىرىا كبكلٍّ زخارًفها ظهري
كرائهمن ىيمنت ىذًه الفئةي اإلسبلمٌيةي على قلوًب الٌناسن كأكرثهمي اهللي سبحانوي كتعالى مقاليدى ىذًه 
األفئدًة كىذا ىو المهٌمن ىذا ىو الٌسبيلي إلى كلٍّ نالرو بعدى ذلكن كلكن إف لم نستًطع أف نمزٍّؽى 

جهودينا كلُّها فاشلةن خائبةن ال تفيدينا  ىذًه الاٌلورةى التي تيرسىمي لئلسبلـً كالمسلمينن فأخشى أف تعودى 
 ال في دنيانا كال في مآلًنا عندى اهلًل عز  كجل  شيئان.

 

أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف ييالًل ى سرائرىنا قبلى أف ييالًل ى ظواًىرىنان كأسأؿي اهللى عز  كجل  أف يقيىنا 
تنا بمحٌبتًو جل  جبللون ثم  أف يجعلى فيضى ىذًه باطنى اإلثمن كأسألوي سبحانوي كتعالى أف يمؤلى أفئد

 المحٌبًة حٌبان لعباًد اهلًل كغيرةن عليهم كشفقةن عليهمن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 ِلٌٛالد ػ١بع اٌزبه٠ـ اٌٙغوٞ .. ٚاٍزجلاٌٗ ثب١ٌّالكٞ

 

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ   كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ـه ىجرمٌّ جديدن ىوى أساسي مجًد المسلمينى ك  ىوى مالدري تاريخهمن كىوى العمودي لقد أظٌلكم عا
الفقرمُّ في كحدًة الٌتاريًخ اإلسبلميٍّ كجمًع شملًو زىمىنان كما قضى اهللي سبحانوي كتعالى في جمًع شملًو 

 مكانان.

 

كبمقداًر ما جعلى اهللي سبحانوي كتعالى لهذا الٌتاريًخ من شارةو عظيمةو تدؿُّ على أىٌمٌيًة ماضي 
تاريًخًهمي الحضارمٍّ كعلى ميبلًد كجوًدىمي اإلنسانيٍّ الحقيقٌين فلف  المسلمينى  المسلمينى كتدؿُّ على

ـى الهجرم  الذم أتحد ثي عنوي  عاٌمةن أك إف  جيل  المسلمينى في غفلةو كبرل عن ىذًه الحقيقة. إف  العا
ـي ىذا العاـً كأجزاؤهي ككيٌلن كالٌناسي في غفلةو  تاٌمةو عن ىذًه األشهًر التي ىيى يتكو في من أشهرو ىيى ًقوا

ـى الهجرم  من حيثي إنٌوي كلٌّ متكرٍّره في كلٍّ عاـو ىوى  العمودي الفقرمُّ لهذا العاـ. ثم  إف  ىذا العا
األساسن كالذم يشكٍّلي الػمينطىلىعى األٌكؿى لوجوًد األٌمًة اإلسبلمٌيًة بل لوجوًد دكلةو إسبلمٌيةو فوؽى ىذًه 

أيضان عن تالوًُّر ىذا الكلٍّ في غفلةو تاٌمة. فبل ىم يقدٍّركفى أشهرى ىذا العاـً قدرىىا  األرضن كالٌناسي 
كيستوعبوفى بأفكارىم مركرىا الواحدى ًإثرى ااخرن كال ىم يقفوفى عندى معالًم مركًر العاـً إثرى العاـً في 

مًر كجودىمن كلتيذىكٍّرىىم ىذًه سلسلًة ىذًه األعواـً الهجريًٌة لتذكٍّرىىم ىذًه الٌسلسلةي بوجودىم كعي 
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الٌسلسلةي بهجرًة نبيٍّهم محم دو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـً كميبلًد كجوًد ىذًه األٌمًة اإلسبلمٌيًة كدكلةو فوؽى 
 ىذًه األرض.

 

ال المسلموفى يتذٌكركفى أجزاءى ىذا العاـً شهوران كال يتذٌكركفى كٌلٌياًت ىذا العاـً كحلقاتو مٌتاللة 
لي سلسلةن زمنٌيةن كاحدةن كىم بدالن عن ذلكى غارقوفى في بحارو متبلطمةو من الٌتقلًُّب في حياًة تشكٍّ 

ااخرينن كالتنٌفًس بهواًء األمًم األخرلن كالٌتباىي بحضاراًت الدُّكىًؿ التي ال تمتدُّ أمُّ جسورو كاصلةو 
 بيننا كبينهم قىٌ .

 

أشهري ىذا العاـن ككلُّكم يقرأي في كتاًب اهلًل عز  كجل  قولوهلل  األشهري الػميعتىدُّ بها في كتاًب اهلًل ىيى 
)إف  ًعد ةى الٌشهوًر عندى اهلًل اثنا عىشىرى شهران في كتاًب اهلًل يوـى خلعى الٌسماكاًت كاألرضى منها أربعةه 

ـه فبل تظلموا فيهن  أنفسىكم كقاتلوا المشركينى كاٌفةن كما يقاتلونكم كافٌة كاعلم وا أف  اهللى معى حيري
 المٌتقين(.

 

تلكى ىيى األشهري التي نو هى بها كتابي اهلًل عز  كجٌل كالتي أقٌرىا سبحانوي كتعالى في محكًم تبيانون 
كلكن  الٌناسى عن ىذًه األشهًر في غفلةو تاٌمةن بل إٌني ألعلمي أف  في الٌناًس ال بل في المثٌقفينى من لو 

أسماءى ىذًه األشهًر متسلسلةن تباعان لم يجد سبيبلن إلى ذكرًىا لكى كلم سألتىوي أف يعًرضى لكى 
ثىكى عن األشهًر األخرل كأف يذكيرى  يستوًعب عقلوي حفظىها متتاليةن أبدانن كلًكن كى لو سألتىوي أف ييحىدٍّ

هلل إنٌها من البدىٌياًت التي يعرفيها األطفاؿ. فعبل ـى تدؿُّ ىذًه لكى أسماءىىا تباعان متواليةن لقاؿى لكى
على أف  نفوسى ىذًه األٌمًة ال تزاؿي مناخان صالحان  -كال كقتى لئلطالة  -الظٌاىرة؟ تدؿُّ باختالارو 

لبلستعمارن كشرُّ االستعماًر ذؾى االستعماري الذم تتهاكل بل تستخذم لوي الٌنفوسن قابلٌيةي االستعماًر 
 ىيى االستعماري الحقيقٌي.

 

هلل كم عددي أك ماذا كلو أن كى سألتى ىؤال ًء المثٌقفينى أيضان عن ىذا العاـً الهجرمٍّ الذم مضى كانالـر
ـي  ـي الذم مضى في سلسلًة األعواـً المدبرًة من عمًر ىذًه األٌمة؟ كماذا يشكٍّلي العا يشكٍّلي العا
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لٌرجلى إنٌما الجديدي في ىذًه الٌسلسلة؟ لفك رى كتأم لى ثم  لم يأًت من تفكيرًه بشيءن ذلكى ألف  ا
ـى األخرل التي تتحٌدثي عن تاريًخ ااخرينى كعن حضاراًت ااخرينن أٌما ثيابوي التي  يحالي األعوا

تعبػٍّري عن كيانًو كعن حجمًو كقالىبًو فهوى متبرٍّءه منون كيتحد ثي عن جغرافيًة األمًم األخرلن كعن تاريًخ 
مستأجره ليكوفى داٌلالن لتلكى الٌتواريًخ كلتلكى  األمًم األخرلن كعن حضاراًت األمًم األخرلن ككأنٌوي 

الحضاراتن ككأنٌوي أجيره ذليله قيلى لويهلل تعاؿى فاحرس ىذًه المزرعةى التي يملكيها عدكٌّ لكن كلسوؼى 
يعطيكى في  خًر الٌنهاًر بعضى دريهمات مع صفعةو على يميًن كجًهكى كًشمالون كيقبلي ىذا األجيري 

جرُّ نهارهي في أطراًؼ ىذًه المزرعًة ييحالي طولها كعرضهان كيحالي شجيراتها الٌذليلي مستخذيان كي
كتبائعىهان أٌما أرضوي التي ىيى ملكوي كالتي ىيى ميراثوي من  بائًو كأجدادًه فليسى بينوي كبينها أمُّ صلةن 

نيًو بأف كال يعرؼي لها من ماليرن فضبلن عن أف يحافظى عليها أك يرعاىان كفضبلن عن أف يكلٍّفى عي
 يرسلىهيما بشيءو من المحافظًة أك الٌدرايًة بتلكى الممتلكات.

 

 ىذا ىوى كاقعينا المستخذمن ىذا ىو كاقعينا المتهالك على كجود ااخرين. أٌما نحني فأينى كجودينا؟

 

في  كجودينا كال أتحد ثي عن الوجوًد الفلسفيٍّ الذم يتكل مي عنوي علماءي الفلسفةن ىذا شيءه موجوده 
كياًف كلٍّ إنساف.. إنٌما أتحد ثي عن الوجوًد الحضارٌمن الوجوًد االجتماعٌين ترل ما ىو كجوًد ىذًه 
األٌمًة حضاريٌان؟ ما ىوى كجوًد ىذًه األٌمًة اجتماعٌيان؟ ال كجودى لها قىٌ ن كجوديىا قد تحو ؿى كأصب ى ظبٌلن 

مظٌلةن تٌتسعي ثم  تٌتسعي حٌتى تشملى أممى العالًم  لوجوًد ااخرينن كجودينا الحضارمُّ الذم كافى باألمسً 
كديكىلىوي أجمع. ىذًه المظٌلةي التي كانت مالدرى اعتزازًنا باألمًس تحٌولت إلى ظٌلن تحٌولت إلى ظلٍّ 

 تابعو ذليلو لوجوًد ااخرين.

 

لعاـً الميبلدمٍّ ااخرن بل قد يقوؿي أحديناهلل إنٌها الٌتجارةي كإداراتي األعماًؿ المختلفًة الػميناطًة بذلكى ا
تلكى اإلداراتي تفرضي علينا أف نكوفى مٌتبعينى لتلكى األشهًر الٌشمسٌيًة األخرلن فما الحيلةي كإف  

أعمالنا تفرضي علينا أف نلتزـى بذلكى المقياًس الٌزمنيٍّ الذم يملكوي ااخركفن ال بهذا المقياًس الٌزمنيٍّ 
ىي الاٌلعوبةي ستيحٌمليها لعقًلكى في أف ترعى مالالحكى الٌدنيويٌةى الذم نملكوي نحن؟ كالجوابهلل كما 
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كتغطٌيىها بذلكى الٌتاريخ؟ ثم  ترعى كجودىؾى الٌذاتي ن كجودىؾى الحضارٌمن كجودىؾى الٌتاريخٌين فتغٌذمى 
هًر ىذا الوجودى بمعرفًتكى لسلسلًة ىذًه األعواـً الهجريٌةن كلسلسلًة أجزاًء كلٍّ عاـو من ىذًه األش

القمريٌة. كأمُّ ضيرو في أف تيحىمٍّلى عقلكى ىذًه المعادلةى الٌرياضٌيةى التي ينوءي بها الكباري كالاٌلغاري في 
تالوًُّرؾ؟ الطٌفلي في مدرستًو يستطيعي أف يستوعبى ىذا كذاؾن كمع ىذا فلف  الٌدافعى الذم يفجٍّري في 

ا كافى اإلنسافي مؤمنان بوجودًه الحضارٌمن مؤمنان العقًل طاقتوي إنٌما ىو إيمافي اإلنساًف بنفسون فلذ
بوجوًد أٌمتون مؤمنان بمقاييًس ىذا الوجوًد الٌزمنٌيةن فلف  عقلوي يكوفى تابعان لهذًه الٌدكافًع المعتٌدًة 
الكامنًة بينى جوانحون كما أسهلى عليًو أف يجدى تاريخىوي الحضارم  ماثبلن أينما ذىبى نيالبى عينيًو 

نت مالالحوي الٌدنيويٌةي تقتضيًو أف يعرؼى تاريخان إضافٌيان ثانيان فلف  معرفػىتىوي لهذا الٌتاريًخ كمهما كا
اإلضافيٍّ ال يمكني أف يكوفى ماسخان في يوـو من األيٌاـً لذاكرتًو الحضاريٌةن ال يمكني أف يكوفى 

 ى نبيًٍّو محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل م.ماسخان في يوـو من األيٌاـً لذاكرًة عٌزتًو بتاريخًو كدينًو كنسبتًو إل

 

أليسى ىوى مٌمن يقرأي كتابى اهلل؟ أليسى ىوى مٌمن يعتزُّ بتبلكًة كتاًب اهلًل كفيًو ىذًه اايةي التي تلوتيها 
عليكم؟ أال يرل ىذا اإلنسافي أكلئكى ااخرينى الذينى يعيشوفى تحتى مظٌلًة الحضاراًت الغربٌيًة 

حفظوفى ثقافاتهمي الٌدينٌيةى كىم يعلموفى أنٌها ثقافاته باطلة سخيفةه مهترئةن كمعى ذلكى الجانحًة كيفى ي
يحفظونهان كمعى ذلكى يعتٌزكفى بحفظهم لهان ألنٌها كإف كانت من حيثي كونها دينان سخيفةه للغايةن إال 

منها عن ذىًن كاحدو منهمن أنٌهم يعتٌزكفى بها تراثان. المجامعي الكنسٌيةي كتاريخيها ال يستمدُّ جزئٌيةن 
الٌتواريخي المنوطةي بأحداثو دينٌيةو متسلسلةو إلى يوًمنا ىذا محفوظةه في أذىانهم كال يمكني ألمٍّ 
عاديةو من العوادم أف تأتيى على ذاكرتهم ىذًه بأمٍّ نسيافن لماذا؟ ألنٌهم يعتٌزكفى بوجودىمي 

أٌكالن بدينو ال يمكني أف ييلًحعى بًو إنسافه ما في يوـو من الحضارمٍّ بقطًع الٌنظًر عن الٌدين. نحني نعتزُّ 
األيٌاـً تهمةى أمٍّ بطبلفن نعتزُّ بدينو ال يمكني ألمٍّ إنسافو أف ييلًحعى بًو يومان ما معنىن من معاني 

 األسطورةن معنىن من معاني الٌشركًد عن موازيًن العلمن كىذا ما ال يملكوي الغربٌيوف.

 

من تاريًخنا اإلسبلميٍّ معنى كجوًدنان إف كانت لدينا بقٌيةي أنفاسو من العٌزًة تالعدي  ثم  إنٌنا نملكي 
ليست إال من موركثاًت ىذا الٌدينن كلوال امتدادي  -كاهلل  –كتهب ي كراءى صدكرًنان فلف  ىذًه البقٌيةى 

اخرن لرأينا أنفسىنا كقد انعدمنا بقايا ىذا الٌديًن إلى نفوًسنا تجعلينا نرفعي رؤكسىنا عاليان بينى الحيًن كا
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بينى ماًضغىًي الٌدىرن كلرأينا أنفسىنا كقد ذبنا كأصبحنا سيحاقىةن تحتى أقداـً األمًم كالدُّكىؿن كعواملي 
ذلكى متكٌررةه مرئٌيةه كل  يوـو ىنا كىناؾ. كلكٌنا على الٌرغًم من ذلكى نملكي ما نالنعي بًو الٌرؤكسى 

أمٍّ ثركةو نرفعي رؤكسىنا؟ كبأمٍّ عٌزةو نبقي على أنفًسنا؟ إف  العاملى لذلكى كىذا عالية. ترل ما الٌسٌر؟ ب
معركؼهلل عامله كاحدههلل أنٌنا نملكي دينان كشفى حضاراًت العالًم أجمعن كاستبقى من ذلكى كلًٍّو حضارةن 

إلى أٌمةو كاحدة. سواءه  كاحدةن ىيى حضارةي ىذا الٌدين. أنٌنا نملكي سٌران بًو تحو لت أشتاتي ىذًه األٌمًة 
كافى ذلكى لغزان في أذىاًف ااخرينن أك كافى شيئان مفٌسران كميحٌلبلنن لكن  ىذا ىو الواقعن كسرُّ ذلكى 
يكمني في بعثًة رسوًؿ اهللن سرُّ ذلكى يكمني في يوـً الهجرةن يوـى ىاجرى رسوؿي اهلًل إلى المدينًة ككافى 

 اإلسبلمٌيةن فوؽى أٌكًؿ أرضو إسبلمٌيةو كىيى المدينة. ذلكى إيذانان لبزكًغ شمًس الٌدكلةً 

 

تاريخينا ىذا يتجس دي في ىذا العاـً الهجرمٍّ .. تاريخينا يتجس دي في إجماًع األٌمًة في عالًر عمرى بًن 
الخطٌاًب رضيى اهللي عنوي يوـى اجتمعت كلمتهيم على أف يجعلوا تاريىخ أعمالهمن تاريخى أفعالهمن 

الذم يحالي حركاتهم كسكناتهم كيجعليها ثابتةن مستقٌرةن في الٌتاريخن يوـى أجمعوا على أف الٌرصيدى 
تكوفى شارةي ذلكى كلًٍّو متمثٌلةن في العاـً الهجرٌمن متمثٌلةن في شعاًر ىجرًة المالطفى صٌلى اهللي عليًو 

نى اليوـى الذينى ال يكتفوفى كسل م من داًر الكفًر إلى داًر اإلسبلـ. كلكن يا عجبانن يا عجبان للمسلمي
بأف ييخًضعوا أنفسهم لسياًط الذُّؿٍّ التي تتهاكل على ظهورىم من يمينو كشماؿن بل يزيدكفى على 
ـى أعدائهم ىكذا في العراءن  ذلكى أنٌهم يخلعوفى ثيابهمي التي أعٌزىمي اهللي عز  كجل  بهان كيمثلوفى أما

عاليان كجعلى من تاًج ىجرًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ركحى  إف كافى إجماعي األٌمًة قد رفعى الٌرأسى 
هلل الن  الٌتاريًخ اإلسبلمٌين ركحى الٌتاريًخ اإلسبلميٍّ كرصيدىا. فلف  في المسلمينى اليوـى من يأتي فيقوؿي

 بل لنجعل من يوـً موًت رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ىذا الٌتاريخ.

 

بني الخطٌاًب كأصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى يرفعوفى الٌرأسى عاليان بذلكى اليوـً الذم عيمىرى 
أيقيمى فيًو أك ؿي حجرو أساسيٍّ لبناًء الٌدكلًة اإلسبلمٌيًة فوؽى أٌكًؿ أرضو إسبلمٌيةو ىيى المدينة. كفي 

هلل الن بل لنعتز  بذلكى اليوـً  الذم رحلى فيًو رسوؿي اهلًل عن ىذًه الٌدنيا. ترل  المسلمينى اليوـى من يقوؿي
ما البعدي الٌذليلي الذم يكمني كراءى ىذا الماليًر الذم تهاكت إليًو ىذًه األٌمة؟ ىذا ما سيجيبي عنوي 

 الٌتاريخي المقبلن كنسأؿي اهللى العفوى كالعافيةى ألٌمتنان أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللي العظيم...
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 ٠َٛ ػبشٛهاء؟ٍو فؼ١ٍخ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

بده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان ع
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 هللأما بعدي فيا عبادى اهلل

 أحب أف أجعل موضوع حديثي اليـو نقطتين اثنتين ال أزيد عليهما إف شاء اهلل.

ن  أما النقطة األكلىهلل فحديث كجيز عن عاشوراء كعن أصل ىذه المناسبة كسٌر فضيلة ىذا اليـو
فلقد ص  أف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لما ىاجر من مكة إلى المدنية سمع أف 

ن كأرسل سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم من اليهود يالوموف ي ـو عاشوراء اليـو العاشر من محـر
ن فكاف الجواب أف اهلل سبحانو كتعالى أنجى في ىذا اليـو موسى  يسأؿ لماذا يالوموف ىذا اليـو
من فرعوف. فقاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل نحن أحع بموسى منهمن كلما كاف يـو 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من ينادم في الناس أنو من كاف صائمان فليتم عاشوراء أرسل ر 
ن كأصب  صـو يـو عاشوراء منذ ذلك الحين كاجبان  صومون كمن كاف مفطر فليمسك بقية ىذا اليـو
فرضانن كاستمر األمر على كذلك حتى أنزؿ اهلل سبحانو في كتابو فريضة صـو رمضافن عندئذ نيسخ 
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ء بالـو شهر رمضاف المبارؾن كاستقر صـو عاشوراء سٌنة مندكبة ندب إليها صـو يـو عاشورا
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

ينبغي إذا مٌر ىذا اليـو المبارؾ أف نعلم المناسبة كأف نعلم صلة ىذا اليـو بهذا الذم ذكرتو لكمن 
سيدنا الحسين رضي فلذا كقع في ىذا اليـو أمر مؤلمه للمسلمينن كعرض عارض بعد ذلك كمقتل 

ن فبل ينبغي أف ينسينا ىذا الحادث المناسبة األصلية لهذا اليـو ما ينبغي أف  اهلل عنو في ىذا اليـو
تكوف ىذه الحادثة على ضخامتها كعلى شدة كقعها على نفوس المؤمنين جميعان ما ينبغي أف تخنع 

ن بل ينبغي أف نبقى مشدكدين إلى ىذا الذم ذ  كرتو لكمن فلذا اختفلنا بهذا أصل قيمة ىذا اليـو
اليـو صائمين داعين مهللين ذاكرين فينبغي أف سٌر ىذا االحتفاؿ ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم. أما ما حدث بعد ذلك من أمور مؤلمة أخرل فهي مؤلمة حقانن كمشاعر المسلمين 

بة من مهيعها كأساسها كنلالقها في ذلك كاحدة ال تتجزأن لكن ما ينبغي أف نأخذ ىذه المناس
 بحادثة جاءت عرضان. ىذه ىي المسألة األكلى التي أحببت أف ألفت النظر إليها.

 

أما المسألة الثانية فهي مناسبة يجدر أف نتنبهو إليها في أكائل كل صيف عندما تغلع المدارس 
همن عندما يقبل الشباب أبوابهان كتنتهي أنشطة الطبلب كالطالبات المتجهة إلى دراساتهم كدراست

 إلى ساحة من الفراغ رىيبة في ىذه األشهر من القيظن يتفت  باباف اثناف أماـ ىؤالء الشباب.

 

الباب األكؿ عليو شياطين من اإلنس كالجن يدعوف ىؤالء الفتية ذكوران كإناثان إلى الولوج في ىذا 
ن األسباب التي تتخطف اإلنساف البابن فلذا كلجوا ككلجن رأكا داخل ىذا الباب من األمور كم

من ساحة الرشد كتزج بو في إلى أكدية الضبلؿ كالضياعن رأل ىؤالء الفتياف أنواعان ال تحالر من 
ىذه األمور التي تفنن فيها شياطين اإلنس كالجنن كإلى جانب ىذا الباب بابه  خر في الطرؼ 

 الثاني.

 

 عز كجل كيغاركف على حرمات اهلل سبحانو ىذا الباب الثاني عليو أناسه يغاركف على دين اهلل
كتعالى يدعوف ىؤالء الفتية إلى أف يملؤا فراغ ىذه األشهر بما يرضي اهلل سبحانو كتعالىن بما 
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يزيدىم رشدان بما يزيدىم ثقافة كعلمانن بما يحاٌلنهم من خطاطيف الضبللة كالبغي المتمثلة كما 
يتفتحاف في مثل ىذه األياـ من كل عاـن كالشيء  قلت لكم بشياطين اإلنس كالجنن ىذاف الباباف

الذم ينبغي أف نقولو كأف نتناص  على أساسون ىو أف على ااباء جميعان أف يوجهو أبنائهم في 
ىذه األشهر إلى ما يرضي اهلل سبحانو كتعالىن ينبغي أف يوجهوىم إلى الساحة التي تزيدىم ثقافةن 

كتعالى كمخافةن من اهللن كتزيدىم شعوران بهوياتهم كإنسانيتهم  كعلمانن كتزيدىم حبان من اهلل سبحانو
كنتيجة السلوؾ في ىذا الطريع أف الواحد منهم يرجع بخير الدنيا كااخرة يرجع برب  في الدنيا 
عاجل كبرب   خر من مرضاة اهلل عز كجل  جل. كالسبل إلى ذلك ميسرة كمفتحة في مجتمعنا 

إلى من يبحث كإلى من يغارن من يغار على أىلو كأكالده كيحافظ  كهلل الحمدن كلكن األمر يحتاج
 عليهم من القوارصن كمن ىؤالء الخطاطيف الذين أحدثكم عنهم.

 

كال شك أنو بمقدار ما ينش  جند اهلل سبحانو كتعالى في ىذه األياـ لحماية الجيل من كل سوء 
ك ألف بينها كبين شياطين كإنحراؼن فلف ىنالك فئات أخرل تنش  ىي األخرل نشاطها. ذل

اإلنس بل بين أعداء اهلل عز كجل عهودان كمواثيع خفية أك معلنة. فمالموقف الذم ينبغي أف 
 يتخذه كل أبو ناص ؟

 

الموقف ىو ىذا الذم أقولو لكمن كإذا عزت السبل أماـ الشباب في أشهر البطالة ىذه فما أيسر 
ل مثابة لقاء بل تبلؽو كمثابة درس بل تدارس. لهؤالء الشباب أف يتخذكا من بيوت اهلل عز كج

فكيف كإف ىنالك سبل كثيرة أخرل تنسي ىؤالء الشباب أكقات فراغهم كتجعلهم إف ىم 
استجابوا ألمر اهلل عز كجل سعداء في دنياىم ك خرتهم. كلكن يظل اإلنساف رغم ىذا كلو 

 مشدكدان إلى عاملين اثنين.

 

ك ىو العامل الذم يتمثل بحياة األباء كاألمهاتن البلمباالة كعدـ العامل األكؿ ىو البلمباالة كذل 
االىتماـ بالواقع أك المنهاج الذم سيتخذه أكالدىم في ىذه األياـ أك ىذه األشهرن كال يمكن 
إلنساف أف يحتضن ىذه البلمباالة كأف يتعامل مع أكالده على أساسها إال إذا  كاف محجوبان عن 
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الىن كسياف بعد ذلك أف يكوف من الماللين أك أف يكوف من غير ربو كخالقو سبحانو كتع
 الماللين.

 

العامل الثاني ىو العامل الغريزم الذم يستثير كل إنساف منا كىذا العامل الغريزم يمثل الورقة 
الرابحة األكلى كاألخيرة التي يلعب بها أعداء اهلل سبحانو كتعالىن المتربالوف بأكالدنا كالمتربالوف 
بشبابنا. كلقد علمت أيها اإلخوة كتبين لكم جميعان أف اإلنساف الذم يستجيب إجابة كيفية لغرائزه 
البد أف يضيع ال بد أف بين ماضغي الشقاءن كىذه حقيقة ال إشكاؿ فيها كال ريب فيها كلقد ر ينا  

مج كمناىج كثيرين من الشباب استجابوا لغرائزىم في بادئ األمر عن طريع استجابةو جزئية لبرا
 تعقد عادة خبلؿ الاليف بعد أف تغلع المدارس أبوابها. فماذا كانت العاقبة؟

 

جرتهم الخطوة األكلى إلى خطوات كجرتهم الخطوات األكلى إلى إنزالؽ في أكديةن كلما انزلقوا 
في تلك األكديةن لم يعودكا يستطيعوف أف يملكوا ال رشدىم الدنيومن كال يستطيعوف أف يلتفتوا 

ئدين إلى صراط اهلل الذم كانوا يتمسكوف بون ككقعوا ىكذا بين ماضغي الشقاء كما قلت لكمن عا
 الشقاء الدنيوم األكؿ كالشقاء ااخركم ثانيان.

 

كما أعجب كأغرب كبلـ األب أك ااباء الذين يلجؤكف لمثلي عندما يقعوف في ضيع أك عندما يقع 
 مثليهلل ماذا أعمل ككيف أصنع؟ أكالدىم في مضايع كيسأؿ الواحد منهم كاحدو 

ككأف مفتاح حل ىذه المشكبلت إنما ىو بيد إنساف مثلي فق ن دكف أف يتبين ىذا اإلنساف أنو 
مسؤكؿ قبلي عن أكالدهن كدكف أف يذكر كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل "كلكم راع 

عندما تيزج في معسكرن ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو" ما معنى أف يسألني سائل عن حكم ابنتو 
كتجبر على أف تعالي اهلل بحجابها ما معنى ىذا السؤاؿ اسأؿ ربك. كال تسأؿ عبدان مثلي .. كلقد 

 سألت ربك عندما قرأت كتابون كسمعت تنزيلون كتبين لك قراره !!

ن فلما أف تستجيب ألمر اهلل  إذان أنت الحكم العدؿ في ىذه القضيةن كأنت الذم تستيطع أف تبـر
ز كجلن كإما أف تستجيب ألمر غير اهلل عز كجل أنت الذم يمكنك أف تحل مشكلتك إلنك ع
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مسلمه مثلين تعلم دين اهلل عز كجل كما أعلمن كعندما تواكل المسلمين في نطاؽ المسؤكليات 
التي كٌزعها اهلل عز كجل عليهمن كعندما إلتجأ أناسه فأسندكا ظهورىم إلى جدراف البلمباالة 

ليةن ثم ألقوا التبعات كلها على فئات من أمثالي. يـو فعل المسلموف ىذا  ككلهم اهلل كالبلمسؤك 
إلى أنفسهمن كجعلهم يتيهوف في دائرة مفرغةن ككأنهم كأنهم ال يعرفوف كيف يخرجوف من ىذه 

 الدائرة المفرغةن كىم يستطيعوف أف يخرجوا لو شاؤكا.

اة كال في إنجيل كال زبورو كال فرقاف إف اهلل عز كقد قلت مرة أف اهلل عز كجل لم يقل ال في تور 
كجل أعطى صبلحيةن لبعض عباده أف يحملوا عباده ااخرين على أكتافهم كيدخلوىم الجنةن أبدان 
لم يعطي اهلل عز كجل ىذه الالبلحية لبعض عباده أف يفعلوا بااخرين ىذا. بل قاؿ في محكم  

}كيل  ًإنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طى  آئًرىهي ًفي عينيًقًو كىنيٍخًرجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابان يػىٍلقىاهي مىنشيوران * اقٍػرىٍأ كىتىابىكى  كتابوهلل ى
ًسيبان {اإلسراء  كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حى

لن تقرأ يـو القيامة كتابي كلن أقرأ كتابك كلن تتحمل من ذلك كزران إرتكبتو كلن أتحمل كزران أنت 
 ارتكبتو الذم

كل ما في األمر أف علي أف أقف مثل ىذا الموقفن فأقوؿ لك مثل ىذا الكبلـ. تلك ىي 
المسألة الثانية كأسأؿ اهلل عز كجل أف يلهمنا الرشد كأف يغرس في أفئدتنا خوفون كحبو كاإلخبلص 

 لوجو أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل.
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 قٍفاٌٛاىع اٌل٠ٕٟ ٍج١ٍٕب اٌٝ اٌزقٍض ِٓ اٌز

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

و نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسول
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ننا نحن المسلموف في ىذا العالر قضي علينا بالتخلفن فلنها لحقيقة ثابتة ال مجاؿ للريب أما أ
فيهان كأما أف  علينا أف نعود إلى دراسة ىذا التخلف كالتنقيب عن أسبابو للتخله منون فتلك 

أيضان حقيقة ال مجاؿ للريب فيها. كلكن األمر الذم يثير للعجب إلى درجة من الدىشة البالغةن 
أننا نرل أناسان دأبهم أف يعكفو على الحديث عن التخلف الذم تعاني منو ىذه األمة اإلسبلميةن 
ثم عن التنقيب عن أسباب ىذا التخلفن كلكنهم ال يجدكف سببان لذلك إال بقايا إنتماء ىذه األمة 

ن أنها ال تزاؿ  إلى اإلسبلـن فكأف السبب األكحد الذم جعل ىذه األمة تعاني من تخلفها المذمـو
تركن إلى بقية باقية من إسبلمهان كال تزاؿ تعتز باللة ما إلى تراثها كما يقولوفن  كإلى إيمانها 

 كحضارتها الباسقة كالمعركفة لنا جميعان في التاريخ.

 

كاقع ىذه األمة تبينوا لهذه  -بحسب الظاىر  -كما رأيت كاحدان من ىؤالء الباحثين الذين يؤرقهم 
رن كاألعجب من ىذا أف أسباب التخلف كاضحة للعياف يتبينها ال أكلوا البالائر التخلف سببان  خ

 فق  بل  يتبينها أكلوا األبالار أيضان.
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ىذا ىو األمر العجيب الذم ال أعده إال مظهران ىو األخر من مظاىر التخلف في ىذه األمةن 
اهلل سبحانو كتعالى من براثن عندما منيت ىذه األمة ذات يوـو  بما يسمى االستعمارن ثم أنقذىا 

ذلك الببلءن جاء من رجاؿ ىذه األمة من تالٌوركا أف االنعتاؽ من  ثار ذلك االستعمار كأف التحرر 
من عقابيلو إنما يتثمل ذلك كلو بفت  الشوارع العريضة كإقامة األبنية الباسقة كنبذىا عن يمين 

على النهج الذم كاف يسير عليو ذلك العدك كشماؿ بخطوطو كميوؿن كالسير بالناس ذكوران كإناثان 
المستعمرن كقاـ ىؤالء الذين تالوركا األمر على ىذا  النسعن كخيٌيل إليهم أف سلم التقدـ تحالر 

 درجاتو فق  في ىذه األمور.

 

عكفوا على ذلك كأتي  لهم فعبلن أف يفتحوا الشوارع العريضة كأف يرفعوا األبنية الباسقة  كأف 
كالميادين تتؤلأل باألضواء الساطعة كاستطاعوا أف يجعلوا الشوارع ىنا تشبو  يجعلوا الساحات

الشوارع ىناؾ نكأف الغادين كالرائحين كالغاديات كالرائحات ىنا يشبهوف كيشبهن أكلئك الناس 
في تلك الفجاج األخرلن ثم عادكا إلى بيوتهم كأماكنهم مطمئنين أنهم قد تخلالوا من التخلفن 

ذلك يمينان كشماالن كإذا ىم ال يزالوف يعانوف من ببلء ذلك التخلفن بل نظركا كإذا ثم نظركا بعد 
 ىم قد غرقوا في مزيدو من حمأة ذلك التخلف.

 

إذان لم تستطع تلك الشوارع كال تلك األبنية كال تلك المظاىر أف تخلالهم من ذلك الببلءن بل إف 
يخلالهم من ذلك التخلفن لقد أتي  لهم أف  القوة التي تتمثل في العتاد ىو ااخر لم يستطع أف

يحققوا كل ما كانوا يحلموف بون كأتي  لهم أف يقلدكا تلك المجتمعات النائية حذك القذة بالقذة  
كما يقوؿ المثل العربي فعلوا كل ما يحلموف بو دكف يتخلالوا من ذلك التخلف. ىذه حقيقة 

ا ىذه الحقيقة الواضحة إلى الببلء إلى السبب ساطعة  ككاضحة نعلمها جميعان. أما ينبغي أف ترشدن
األطم الذم يالفدنا في األغبلؿن ىب أف قوة من العتاد ضاىت لدنيا قوة أكلئك األعداء من ىم 

 الذين سيستخدموف ىذه القوة.
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إف الذين سيستخدمونها بنجاح إنما ىم جنده  منوا بحقهم الذم كضعوا حياتهم في سبيلون 
لحع بكل شهواتهم كأىوائهمن كلكن كيف السبيل إلى ذلك من ذا الذم كضٌحوا في سبيل ىذا ا

 يضحي بشهواتو كأىوائو في سبيل الحع الذم  من بون ىا ىنا تكمن المشكلة.

 

ال سبيل أبدان لجعل ىذا الحع ىو القيم على السلوؾ كلجعل الشهوات كاألىواء ىي الخادـ  
كىو التربية اإلنسانية المثلىن كلن تتحقع الذم يوضع تحت األقداـ إال عن طريع كاحدن أال 

التربية اإلنسانية المثلى إال عن طريع الوازع اإليماني باهلل سبحانو كتعالى. ىذا الوازع اإليماني ىو 
الذم يجعل الجندم قادران أف يرقى إلى مستول العتاد الذم أمكنتو المادة منون ىذا الوزاع 

شامخ سٌرهن كىو الذم يضع في الشوارع العريضة اإليماني ىو الذم يجعل في البنياف ال
ركحانيتهان ىذا الوازع اإليماني ىو الذم يجعل في المؤسسات التعليمية أك العلمية إشعاعها 

النابضن كسرىا المنتشر إلى العقوؿ كالقلوبن ىذا الوازع الديني ىو الذم يجعل الطبيب إذا بات 
ن ذلك فرصةن نادرةن للعكوؼ ليبلن على شهواتو في مستشفاه يعلم كيف يخدـ أمتو كال يجعل م

 كأىوائون ىذا الوازع الديني الذم غاب من حياتنا ىو السر في تخلفنا.

 

كلودت لو أف غبيان من ىؤالء األغبياء الذم يكتبوف عن أسباب التخلف تخله من غباءه ساعةن 
باليرةن لوددت أف يعلم ذلك ال كاحدةن كتنبو إلى الحقيقة المثلى الساطعة أماـ كل بالر كأماـ كل 

بالرجوع إلى سنن اهلل في عباده المنثورة في كتابون لو أف ال يقرأن كلودت أف يرجع أف يعلم ىذا 
بالرجوع إلى مظاىر الكوف الساطعة أمامو. أما نحن فمنذ قليل كقفنا عند قوؿ اهلل عز كجلهلل 

ٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلى  ًإف  الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى{العنكبوت}كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػى  .ٗٔنىا كى

 

عرفنا كيف يكوف الجهاد عرفنا ركح الجهاد كعرفنا خطواتو كعرفنا أف خطوات الجهاد لن تأتي 
بقائم  إال إذا استقامت ىذه الخطوات على ركحو كما ركح الجهاد إال ىذا }كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا 

ًإف  الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى {العنكبوتلىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سي  }مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى   ٗٔبػيلىنىا كى
يىاةن طىيٍّبىةن{النحل  أم لنعتقنو من تخلفو الذم يعاني منو. ٕٗميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى
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مية القريبة منان امتلكت ذات يـو مظاىر يا عباد اهلل كلكم يعلم أف دكلة من الدكؿ العربية كاإلسبل
القوة امتلكت مفاعبلن نوكيانن كامتلكت ترسانة من القوة ارعبت العدك القريب كالعدك النائيى البعيدن 
كمع ذلك فللى ما  ؿ حاؿ ىذا كلو؟ إلى ما  ؿ حاؿ ذلك المفاعل الباسع كتلك الترسانة القوية 

 المخيفة؟؟

 

ليلة سوداء حالكة. ترل لماذا تهاكل؟ إف أردنا أف نفهم التقدـ لقد تهاكل ذلك كلو في جن  
 كالتخلف بمظاىره الماديةن فها ىو جاء التقدـ تمامان طبقان للتقدـ ااخر بل تحقع.

 

إذا أردنا أف نعتمد على المقايس المادية كحدهن كلكن ىذا التقدـ الظاىرم الذم يدغدغ مشاعر 
كالتقدـ بمنئان عن حقيقة ىذا الدين العظيم. ىذا التقدـ لم  األغبياء الذين يتكلموف عن التخلف

يغًن أصحابو شيئانن بل تهاكل كما قلت لكم تحت سلطاف مكيدة رخيالة؛ ذلك ألف ىذه القوة 
أقيمت في العراء ذلك ألف ىذا التقدـ أقيم بعيدان عن أم حالن من الحالوفن كما الحالن الذم 

اتي .. الحالن كامن في تربيتي .. الحالن كامن في  يقف في كجو التقدـ؟ الحالن كامن  في ذ
كينونتي اإلنسانية عندما تتوج بتاج اإليماف باهلل سبحانو كتعالى. ىذا الحالن لم يكن موجودانن 

كمن ثم فقد كاف سهبلن جدان على العدك القريبن كعلى العدك النائي البعيد أف يأتي كل منهما إلى 
 ا قد كقع فعبلن.مظاىر تلك القوة فيركلها بقدمو كم

 

أليس في ذلك كلو عبرةه لمن يريد أف يفهم األمور على حقيقتها؟ أليس في عبر الدىر القديمة 
كالحديثة ما يجعلنا ندرؾ ىذه القضية التي لم تعد معقدةن كال بأس من أف نأخذ العبر من  كاقع 

اهلل صلى اهلل عليو أعدائنا كمن كاقع األمم األخرلن فالحكمة كانت كال تزاؿ كما قاؿ رسوؿ 
 كسلم ضالة المؤمن.

 



  

 ~1471 ~ 
 

لقد فوجئت أمريكا ذات يـو بأنها متخلفة عن منافستها  ف ذاؾ في غزك الفضاء كأعمالون فعاد 
المسؤكلوف ىناؾ ينقبوف عن سبب ىذا التخلفن عن سبب ىذه الثغرة. ىل بحثو عن ذلك في 

ة؟ أبدان ..إنما بحثو عن ىذه الثغرة تقنية ناقالة؟ ىل بحثو عن ذلك من خبلؿ قوة مادية غير متوفر 
في التربية بحثوا عن ىذه الثغرة في التربية السلوكية كفي األخبلؽ التي ينبغي أف تتوفر كلقد تبينوا 

 أنها ىي النقيالة التي كانوا يعانوف منها.

 

ؤمنينن كال يقولن قائلهلل كلكن كيف أتي  لهم أف يتبينوا األسرار التي أعتقتهم من التقدـ كىم غير م
كلم يت  لنا أف نتبين ىذه األسرار كنحن مؤمنين؟ ال يقولن قائل ىذا الكبلـ الباطل األجوؼ الذم 
غدا ثقيل على ااذاف كممجوجان في القلوب كالنفوس. لو كنا مؤمنين باهلل حقانن كلو أننا درسنا 

تعالى من التفوؽ أسباب تخلفنا على الطريقة التي يدرسها أكلئك الناس ألمكننا اهلل سبحانو ك 
عليهمن كلمد اهلل سبحانو كتعالى زماـ حضارتنا الخالدة إلى أف تقع في أيدينا نحنن كلرأينا أف تقدـ 
تلك األمم قد تهاكل بكل مظاىرهن كلكن لما  ؿ أمرنا لما أقوؿ لكم أف فينا من المسلمين من 

ماء المسلمين إلى إسبلمهمن يريد أف يعالج التخلف فبل يجد إال سبب كاحد للتخلف ىو بقايا انت
عندما  ؿ أمر المسلمين إلى ىذه الحاؿن كعندما  ؿ دينهم إلى مظاىر شكليةن كعندما أمكنهم 
اهلل من قول يتمتعوف بها كمن غنى جعل اهلل أراضيهم صندكقان لون كمن ماؿ كفير ال تأكلو النيراف 

حات البعد كالعهر كالترؾ ألكامر اهلل ثم تركوا ذلك كلو في العراءن تركوا ذلك كلو في ساحة من سا
سبحانو تعالىن ككلىهىمي اهلل عز كجل إلى شأنهم  كطٌبع عليهم البارم سبحانو كتعالى قانونو الذم ما  

 كاف ليشذ في يـو من األياـ.

 

أيها الناس ىذه العبرة العظمى لو أننا أخذنا أنفسنا فيها لكانت المنعطف األكحد إلى إعتاؽ اهلل  
من كل مظهر من مظاىر التخلفن منعطف كاحد ال ثاني لون أال كىو أف نعلم أف العلـو إيانا 

المادية التقنية كنحوىان كأف مظاىر التقدـ المادم كل ذلك جنود تنفيذيةن كقيادة ىذه الجنود ال 
ى يمكن أف تكوف إال بالتربية اإلنسانية المثلى. كالتربية اإلنسانية المثلى ال يمكن أف تستوم عل

سوقها كأف تبقى على األسس الثابتة الراسخة لهان إال إذا تٌوجت بحقيقة اإليماف باهلل عز كجلن 
كشيدت النفوس إلى معنى العبودية إلى اهلل عز كجلن عندئذ يتآلف الشاردكف كعندئذ يضحي كله 
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ا معنى منا بشهواتو كأىوائو في سبيل ماللحة أمتون كانظركا بعد ذلك كيف يحقع اهلل عز كجل فين
ًإف  الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى{  قولوهلل }كىال ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا كى

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم
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 اٌّٛد كٚاء ٚٔؼّخ .. ٌىٕٕب ػٕٗ غبفٍْٛ

 

 

مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
يران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بش

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

لم السبيل األمثل للتعامل كما أف اإلنساف ال يستطيع أف يدرؾ حقيقة النهارن كال يستطيع أف يع
معو إال إذا أدرؾ أف من بعده ليبلن مظلمان  تيان ككما أف اإلنساف ال يمكن أف يدرؾ حقيقة الاليف 
كال يستطيع أف يتعامل معو التعامل السليم الالحي  المثمر إال إذا أدرؾ أف ىذا الاليف من بعده 

دنا أف يدرؾ حقيقتها كال أف يالل إلى شتاءن فكذلكم الحياة التي يعيشها اإلنساف ال يستطيع أح
 سٌرىا كال أف يتعامل معها إال إذا علم أف جوىر الحياة إنما يتم إدراكو عن طريع فهم الموت.

 

فالذين عاشوا حياتهم الدنيوية ىذه كتقلبوا في رغدىا كنعيمها كلم يحاكلوا أف يدركوا أف جوىر 
زاف ال يمكن أف يتألف إال من كفتين اثنتينن ىؤالء ىذه الحياة إنما ىو أشبو ما يكوف بميزافن كالمي

الذين تعاملوا مع حياتهم الدنيا كنظركا إليها من خبلؿ نظر أحدىم من الميزاف إلى كفة كاحدة ال 
يمكن إال أف تشقيهم ىذه الحياةن كال يمكن إال أف يقعوا منها في مغٌبات مهلكةن كإنها لحقيقة ما 

ىل ىناؾ إنساف يتعامل مع فالل الاليف تعامبلن حقيقيان إال  أحسب أنها تغيب عن ذىن مفكرن
على ضوء أف أمامو شتاءن سيقبل إليو عما قريب؟ كىل ىناؾ من يتقلب في ضياء النهار ذاىبان  يبان 
غاديان رائحان إال من خبلؿ فهمو أنو بعد ساعات قليلة سيستقبل ظبلـ ليل دامس؟ كذلكم ىذه 
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عث سرىا من الموت المرتب  بهان كإنما يستطيع اإلنساف أف يقٌدر قيمة الحياة التي نعيشها إنما ينب
 ىذه الحياة تقديران حقيقان من خبلؿ فهمو بارتباط الحياة ارتباطان شديدان بالموت.

 

فمن عرؼ أف سر الحياة إنما يتممو الموت كما أف سر الموت إنما تتممو الحياة استطاع أف 
المسعدن كاستطاع أف يعلم كيف يضحي بها عندما يقتضي األمرن ككيف يتعامل مع الحياة التعامل 

يكوف ضنينان بها عندما يقتضي األمرن كمن ثىم فلف ىذا اإلنساف دكف غيره ىو الذم يستطيع أف 
يجعل من حياتو جسران يسعدهن جسران يوصلو إلى أحبلمو كإلى المآالت التي يحلم بها كالتي يشد 

ا ىذه الحقيقة أدركنا أف الموت ليس في حقيقتو ماليبة؛ بل الموت إنما ىو  مالو إليهان كإذا عرفن
المعنى المتمم لقيمة الحياة التي نعيشهان ىل ىنالك من يتالور أف إحدل كفتي الميزاف ماليبة 
ضد الكفة األخرل؟ كىل ىنالك من يتالور أف الكفة التي توضع فيها األثقاؿ إنما ىي عدكة 

ألقوات؟ إف كاف ىنالك من يتالور ىذا فلنو من الجنوف بمكافن كذلكم للكفة التي توضع فيها ا
الحياة كالموتن ككم يدؿ على ىذا المعنى بوضوح قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل (تػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه 

ليوىكيمٍ  ). اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره # ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ  أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن

 

معنى االبتبلء ال يمكن أف يتكامل إال من خبلؿ تمازج الحياة بالموتن كلو أف الحياة استقلت 
كحدىا لما كاف لبلبتبلء معنىن كلو أف الموت كاف ىو القدر الوحيد الذم يواجو اإلنساف لما كاف 

ت التي تواجو اإلنساف في سلوكو كحياتون التي لهذا االبتبلء معنىن إذا عرفنا ىذا فلنتالور المنزلقا
ترديو كتزٌج بو إلى أكدية الشقاءن كلنتالور رعونات النفس التي تحفزنا كتدعونا إلى ارتكاب كثيرو 
من المعاصي؛ بل لنتالور العالبية المهلكة التي تتربع في كثيرو من األحياف على عركش نفوسنا 

عو كفي كل كادو من أكدية التيو كالضبلؿن ما الشيء الذم كأفئدتنان ثم تسوقنا لحسابها في كل مهي
يخلالنا منو؟ لن يخلالنا من  فات المعاصي التي تتسرب إلينا كالمنزلقات التي نقع فيها 

كالشهوات أك األىواء أك العالبيات التي تتحكم بمجامع نفوسنان لن يعتقنا منها كلن يحررنا منها 
ب  التي قيضها اهلل سبحانو كتعالى مع الحياةن كما ىي الكواب  إال إذا علمنا الحياة كأدركنا الكوا

 التي ربطها اهلل ربطان محكمان بالحياة؟ إنها الموت.
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أرأيتم إلى عربة تساؽ دكف كواب ؟ لو فقدت الكواب  إذان لهوت ىذه العربة بأصحابها كألىلكتهم 
عاية من يركبها؛ بل ىي سر خبلؿ دقائعن كمن ىنا تدرؾ أف الكواب  التي في العربة ىي سر ر 

الوقايةن كإف بدت أنها تعارض سير العربة في كثير من األحيافن كذلكم الحياة إذا شبهناىا بعربة 
فالكواب  التي يجب أف تكوف لهذه العربة إنما ىي كواب  الموتن عن طريع كواب  الموت إذا 

تهوم بنا إلى أسفل أكدية التيو  تذكرناىان كإذا عرفناىا نتخله من المنزلقات فبل نقع فيها كال
كالضبلؿن بواسطة ىذه الكواب  نستطيع أف نتحرر من رعوناتنا كنستطيع أف نتحرر من كساكس 
شياطيننا فنشد أنفسنا سيران على صراط اهلل سبحانو كتعالىن بواسطة كواب  الموت التي ينبغي أف 

لتي تجعلنا كثيران من األحياف نتخادعن نكوف على ذكرو منها دائمان نستطيع أف نتحرر من عالبيتنا ا
كالتي تجعل كثيران منها يلٌبس على صاحبو باسم الدين كباسم النقاش باإلسبلـ كباسم كثيرو من 

 األمور كالشؤكف المختلفة.

 

أرأيتم كيف أف الموت نعمة كلكنها نعمة باطنة غير ظاىرةن كإنما يستطيع التعامل مع ىذه النعمة 
دائمانن كمن تعامل مع ىذا الموت باالنتظار كالتذكر كالتدبرن كإف كاف يتقلب من كضعها في فكره 

في رغد العيش كفي نعيم الحياةن ىذا ىو الذم يدرؾ نعمة الموت كيدرؾ معنى الكواب  التي 
 جعلها اهلل سبحانو كتعالى كامنةن في نعمة الموت.

 

الذم أخذ يتقلب منها في نعيمو أطبع أما اإلنساف الذم استغرؽ في حمأة ىذه الدنيا كشهواتهان ك 
عليو من أطرافون فكاف كمن يتعامل مع الميزاف بكفة كاحدة فق ن أك كاف كمن استهوتو تلك 

العربة التي ال كواب  لها ظنان منو بأنها تستطيع أف تطير بو أنى شاءن أما ىذا اإلنساف الذم استهوتو 
و يكره الموت؛ بل يكره من يذكره بالموت كىو شيء الدنيا كشهواتها كأىواؤىا فأنا أعلم يقينان أن

نعرفو جميعان كلكن فليعد ىذا اإلنساف إلى نفسو كليضحك من غبائو كليتساءؿ ماذا يفيده أف يكره 
الموت!! بل ماذا يفيده أف يكره من يذكره بالموت إذا كانت ىذه الكراىة ال تحالنو ضد الموت! 

ت كليتقلب من الدنيا بألواف من الرغد كالنعيم الذم فيهان ماذا بل ماذا يفيده أف يفر ىاربان من المو 
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يفيده أف يفر من الموت! ألم يسمع كبلـ اهلل خالع الموت كالحياة ( قيٍل ًإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم تىًفرُّكفى 
ًقيكيٍم ثيم  تػيرىدُّكفى ًإلىى عىاًلًم اٍلغىٍيًب كىالش هىادىًة فػىيػينىبٍّ  ئيكيم ًبمىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى )ن لكن ما أيسر ًمٍنوي فىًلن وي ميبلى

أف يعلم اإلنساف أف الدكاء الشافي لكثير من رعونات الحياة كعالبياتها كأىوائها كمنزلقاتها 
كالشركر التي تعلموف مما يعدم الناس بعضهم ببعض بهذه الشركر الدكاء الوحيد أف يشدنا 

ارن كأف نكوف كما قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل الموت بالذكرلن كأف نعيش مع الموت باالنتظ
 –عليو كسلم هلل" أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ الجماعاتن فلنو ما ذكر في قليلو إال كثره 

إال  -أم من اإلقباؿ إلى الشهوات كاألىواء  –كما ذكر في كثيرو  –أم من الطاعات كالقربات 
 قللو".

لى اهلل عليو كسلم الموت بهذا الكاب  الذم حدثتكم عنو؟ من أرأيتم كيف يالور لنا رسوؿ اهلل ص
منا  يشك إذان في أف الموت نعمةن نعمة تأتي في ميقاتهان نعمة يتعامل معها اإلنساف حسب 

النظاـ المرصودن تماما كالدكاء إذا أخذتو منو جراعات طبع ما أكصاؾ بو الطبيب كاف خيران لك 
إذا أخذت منو بشكل كيفي دكف نظاـ تحوؿ ببل شك إلى ببلء ؛ من الغذاء الذم تتناكلون كلكنك 

 بل إلى سمو ناقع مهلك  ككذلكم الموت.

 

إنني عندما أنظر إلى ىذه المجتمعات النائية عنا أك القريبة منان كأنظر إلى كاقع المسلمين كقد 
ركا أنفسهم استشرت في حياتهم األدكاء المهلكةن كأعرضوا عن دي اف السموات كاألرض بما أسك

من األىواء كالشهواتن كعندما أنظر إلى شرائ  المسلمين أك الجماعات اإلسبلمية كقد تحوؿ 
عملهم الذم كاف ينتظر منهم إلى تهارج كتخاصم كتعادو تسوقهم إلى ذلك كلو عالبيات رعناء 

أتأمل بحثان تفوح رائحتها إلى أبعاد كثيرةن عندما أنظر إلى ىذه الفتن كالمالائب التي تحدؽ بنان ك 
عن العبلج الذم يخلالنا بسرعة من ىذه األدكاء كاهلل ال أجدني إال أماـ عبلج كاحدن ىو أف 

نضع الموت أماـ بالائرنا إف لم يكن يتسنى أف يوضع أماـ أبالارنان كأف نتبين أنو قد حاف ميعاده 
 كأنو قد طرؽ بابنان إف لم يطرؽ اليـو فكأف قد.
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عوناتنا أىوائنا تعشقنا للدنيان إعراضنا عن اهللن العالبيات الجاىلية دكاؤنا الوحيد للتخله من ر 
التي استحكمت بنفوسنا ثم غطيناىا بأردية اإلسبلـ كالعمل لئلسبلـن ثم تهارجنا بهذا السبلح 

كتقاتلنان كجعلنا أعداءنا يالفقوف لنا ألننا بهذا نتشرذـ أكثر مما يحلم بو أكلئك األعداءن كاهلل ال 
كلو إال أف نعلم أف كفة الحياة التي نتقلب فيها إنما ىي ناظرة إلى كفة الموت الذم   عبلج لذلك

يتربه بنان فمن مزج مشاعر حياتو بمشاعر الموت الذم ينتظره سار على صراط اهللن كاستطاع 
أف يتمسك بزماـ الوسطية الذم أمره اهلل سبحانو كتعالى بالتمسك بو كلم تستطع الدنيا أف تسكره 

الشهوات أف تأخذ بمجامع نفسون كال العالبية الرعناء أف تحملو على مخادعة ااخرينن كال 
كليتالور كله منكم مالداؽ ما أقوؿ في المشهد الذم أفترضو كالذم نحن كلنا على موعد معون 

أرأيتم لو أف الواحد من ىؤالء كجد نفسو كجهان لوجوو أماـ الموتن دنى إليو ملك الموت كأعلن أف 
ت ساعة رحلتو من ىذه الحياة إلى لقاء ربو عز  كجلن إلى ما تؤؿ حاؿ ىذه الرعونات  قد حان

كلهان كأين تختفي أصوات ىذه العالبية أجمع؟ ككيف تالب  حالو كىو الذم كاف سكيٍّران بشهواتو 
 كأىوائو؟ سيتحرر  نذاؾ عن ذلك كلون كلسوؼ تالفو نفسو عن ىذه الشوائب كلها.

 

نستعملو جرعة إثر جرعة كنحن نتقلب في رغدو من حياتنا التي نعيشهان لماذا  ىذا الدكاء فلماذا ال
نبتعد عن ىذه القاركرة المليئة بالدكاء لكي نستعملها في لحظة كاحدة عند الموت ثم نأخذىا 
 جرعة كاحدة! كعندئذو سنشعر بمرار الدكاء كلكننا لن نشعر أبدان بأم فائدة من ىذا الدكاء.

 

ها اإلخوة أعظم بها من فائدةن كدكاء الموت ىو الدكاء األجل األقدسن كلكن فائدة الموت أي
بمقدار ما أف ىذا الدكاء دكاء ناجع عظيم بمقدار ما أف الناس معرضوف كل اإلعراض عن ىذا 

 الدكاء.

 

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل خياؿ الموت مغركسان في ألبابنا كعقولنان كنسأؿ اهلل عز  كجل 
ندرؾ بكل سهولة أف الموت رحمةن كأنو كاب  كأم كاب  لحقائع الحياة كأخطارىان كأسأؿ اهلل أف 
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سبحانو كتعالى أف يرزقنا السير على صراطون كالتمسك بمنهج الوسطية عن طريع اللجوء إلى ىذا 
 العبلج.
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 ٘ىنا اٍزُؼٍّذ اٌٛ٘بث١خ أكاحً ٌزّي٠ك شًّ ا١ٌٍَّّٓ

 

 

ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

يتحدثوف بالفاء قلبو كبالدؽ نية عما يسمى اليـو بالالحوة أك اليقظة كثيركف ىم الذين 
اإلسبلميةن كيتحدثوف فرحين مبتهجين عن كثيرو من ىذه المظاىرن فيذٌكر الواحد منهم صاحبو أك 
إخوانو مثبلن بتلك القرية البريطانية التي دخلت بقضها كقضيضها باإلسبلـن كأقامت في قريتها 

ران مثاليان كما أمر اهلل عز  كجلن كيتحدث ااخر عن العشرات بل ربما المئات مجتمعان إسبلميان صغي
الذين يدخلوف في دين اهلل أفواجان من ذكور كإناث في شتى ربوع ذلك العالم الغربين ككل ىذا 

صحي  كاألمثلة أكثر من ذلكن كلكني أحب أف أقوؿ إف علينا أف نخشى من الطامعين في النعمة 
فرح بالنعمة ذاتهان كلما عظمت النعمة كلما كثر الطامعوف من حولهان كلذلك فلف أكثر من أف ن

الذم يشغلني عن الفرح باليقظة اإلسبلمية الحقيقة إنما ىو تالور المخاكؼ عليهان فبمقدار ما 
ىنالك إقباؿ على اإلسبلـ في ربوع الغرب كغيره  بمقدار ما يوجد كسائل كخط  ماكرة جديدة 

ه باإلسبلـ كللكيد بو؛ بل للقضاء عليو حيث ما كجدن كذلك ىو شأف أعداء مستحدثة للترب
اإلسبلـ كلما رأكا نجمو خافتان كلما أعرضوا عنو كبردت ىممهم في معاداتهمن فلذا رأكا نجمو كقد 
تألعن كإذا رأكا طاقتو كقد أقبلت بعد إدبار جمعوا كسائلهم كىيئوا عيددىم كأسهركا لياليهم في 

لهذا الدين الذم أصب  يشكل خطران كبيران عليهمن ينبغي أف نكوف من الوعي بحيث  سبيل الكيد
نفرح بالنعمة  نانن كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يعافينا من الماكرين كالمتربالين  نان  خر على أقل 

 تقدير.
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نتذكر كلنتبين كإذا عرفنا أف ىنالك أعداءن يتربالوف بهذا الدينن كأف ىنالك خططان ماكرة تيرسمن فل
ىذه الخط ن كلنكن على مستول الوعي الذم يتطلبو منا إيماننا كديننان كيف ترسم ىذه الخط  
أيها المسلموفن إنها ترسم في أقبية مظلمة خفية بعيدة حتى عن تلك المجتمعات الغربية البعيدة 

يعي ىذه الحقيقة  عن اإلسبلـن كلكن كثيران من أبطاؿ تطبيقها ىم المسلموف أنفسيهمن كل من لم
فهو في الحقيقة مغفلن كىو في الحقيقة سادر الفكر ساذج الوعين الخط  ترسم ىناؾ بعيدان 
بعيدان جدان  لكن كثيران من أبطالها ىم من المسلمين أنفسهمن كالكثير من ىؤالء المسلمين على 

مسلمينن كلكن فيهم علم بما يراد بهم ككل منهم يعلم ىويتو مجندان في سبيل الكيد لئلسبلـ كال
من يسر بدكف كعي في ىذا الطريعن كأظن أف كبلن منا ينبغي أف يعلم أف ىذه الخط  كثيرة 

 كمتنوعة كلكن أبرزىا كأخطرىا ىي الخطة التي ترمي إلى اإليقاع بين المسلمين.

 

تلك الخطة التي تهدؼ إلى جعل إسبلـ المسلمين الواحد إسبلمات كثيرةن متناقضة متخاصمة 
عاديةن تلك ىي أخطر الخط  التي ترسم كما قلت لكم ىناؾ بعيدان كأنا على علم بذلكن مت

كلكنها تعهد إلى أناس منفذين من أبناء جلدتنا مسلموف في الظاىرن ذلك ألف أحدان ال يستطيع 
أف يمزؽ شمل المسلمين إال إذا كاف القائم بذلك من المسلمين أنفسهمن أتتالوركف أف عدكان لنا 

ع أف يتسلل إلى داخل البنية اإلسبلمية فيالدع ىذه البنية؟ ال. ألف ىوية ىذا العدك يستطي
مكشوفةن كمن ثم  فلف عملو سيأتي بنقيض ما يريدن كلكن الطريقة ىي أف يعهد بهذا األمر إلى 
مسلمين ىوياتهم تنطع بأنهم مسلموفن بل بأنهم غيارل على اإلسبلـ  كعقائده كمبادئو ثم إنهم 

ف إلى حلبة النقاش في مبادئ اإلسبلـ كأحكامو كعقائدهن فيطرحوف األمور الخبلفية كاحدة يتسربو 
إثر أخرلن كيجعلوف من تلك الجزئيات الخبلفية بركانان لتفجير مشكلةن كيجعلوف منها أساس 
لتكفير أك لتفسيع أك لتبديعن ثم إنهم يبلحقوف المسلم بها مشكلةن إثر مشكلة إثر مشكلةن 

في طريع ذلك على نهجو من التنطع الممجوج كيتبعوف في ذلك أسلوبان من التكلف البٌين كيسيركف 
 الذم تفوح رائحتو لكل متأمل كمتدبر.
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كىكذا فلف ىذا الطابور من ىؤالء المسلمين ظاىران يسلكوف سبيبلن يالل بهم إلى الغاية المرسومةن 
مهم في ساحة إيمانية كاحدة ككوف منهم كالغاية المرسومة أف يتحوؿ المسلموف الذين أظلهم إسبل

أمة كاحدة خبلؿ قركف متطاكلة من الزمن؛ يحيلوف ىذه األمة الواحدة إلى فئات متناحرة متعادية 
متخاصمةن ىكذا كما يفعل أكلئك الذين يحدقوف حوؿ مائدة كضع عليها شواء كبير من قطعة 

يل إلى ذلك أف يبضع ىذا الشواء إلى كاحدةن كيف السبيل إلى أف يلتهمها ىؤالء ااكلوف؟ السب
قطع قطع قطع صغيرة حتى يستطيع كل منهم أف يجعل من كل قطعة مضغة يزدردىا تمامان ىذا ىو 

ن كىو يجرم باسم اإلسبلـ.  الواقع الذم يجرم اليـو

 

تالوركا أيها األخوة كعودكا بأذىانكم إلى ما قبل خمسة قركف أك ستة قركف أك سبعة أك ثمانية 
أفتستطيعوف أف تشموا رائحة لخبلؼ بين المسلمين أك لتالارع فيما بينهم بسبب التساؤؿ قركف 

عما معنى قوؿ اهلل عز  كجلهلل (الر ٍحمىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل)؟ ىل تستطيعوف أف تشموا رائحة 
 صراع كخالومات فضبلن عن التكفير في ساحة المسلمين قبل ثمانية قركف مثبلن بسبب اختبلفهم
حوؿ تفسير  يات الالفات؟ أك بسبب اختبلفهم حوؿ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يتوسل 
بو أك ال يتوسل بو؟ نبٍّشوا كفتشوا كتب التاريخ ككتب التراجم منذ عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كسلم إلى ىذه القركف األخيرة ىل تجدكف من أقاـ الدنيا كأقعدىا بالنكير كالتكفير بسبب 
التساؤؿ ىل أف اهلل في جهة العلو أـ ليس في جهة العلو؟ لئن نبشتم كفكرتم لن تجدكا ىذه 
المسألة أبدان تكونت منها مشكلة في عهد من عهود اإلسبلـ الغابر ق ن ربما بحثوا كاختلفوا 
لكنهم كقفوا عند ما سميتو االختبلؼ التعاكني فق ن كلم يعٌكر ىذا االختبلؼ معنان من معاني 

وداد بينهم فضبلن عن أف يالدٌع صفان لهمن فضبلن عن أف يمكن العدك المتربه ليدخل في ال
ساحتهم كليستغل الخالاـ القائم فيما بينهمن كلكن أصغي جيدان اليـو انظر كيف تقـو المهاترات 
ال أقوؿ في المجتمع اإلسبلمين فالمجتمع اإلسبلمي تحوؿ إلى بركاف في ىذا األمرن ال بل في 

معات الغربية ضمن الدكائر اإلسبلمية الالغيرةن انظر كيف يبدأ الخالاـ كال ينتهي حوؿ المجت
تفسير العلو بالنسبة لذات اهلل عز  كجلن إف لم تقل إف اهلل في جهة العلو فقد كفرت كأشركت 

 كخرجت من الملة.
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ه القضايا كمهما قاـ النقاش كمهما قاـ الجدؿ كمهما قدمت األدلة على أف جزع الدين في ىذ
كاحدن كأف المبادئ الكلية ال يمكن أف يجرم خبلؼ حولهان فاهلل ال يتحيز في مكافن كاهلل جل  
عن أف يشبو مخلوقاتو لن تجد ىنالك سبيبلن إلنهاء ىذا اللجج أكالن ك خران ق ن ذلك ألف ىذه 

ي أف يتالدع المسلموفن األمور إنما تستثار من أجل غاية ال تتعلع بالمسألة العلمية ذاتهان الغاية ى
كأف يتحولوا إلى فئتين أك فئات كل فئة تكفر األخرل. قرأنا ىذه التقارير الخفية ذات يـو صاعدة 
من جامعات استشراقية غربيةن كلكن كيا لؤلسف من ىم الجنود المنفذكف لها؟ ىم أكلئك الذين 

ندكف من أجل تطبيع ىذه يدعوف إلى أنفسهم لتكوف لهم الريادة اإلسبلميةن ككاهلل إنهم لمج
 الخطة الذم ستأتي األياـ لتكشف عنها كلتكشف عن صادرىا ككاردىا.

 

كإذا قلت لهؤالء المتنطعين أين ىي جهة العلو التي استقر فيها اهلل عز  كجل ىاىنا أـ ىاىنا أـ 
ىو في جهة  ىنا؟ أشار لك إلى الفوؽن طبعان البد أف يشير ما داـ يقوؿ إف اهلل في جهة الفوؽن إذان 

من الجهات كيشير لك ىكذان كانظر إلى ىذا العلم الذم يالل إلى حضيض التفاىة كالجهلن 
كانظر إلى التخلف العقلي الذم يشفع الالغار في مدارسهم على مثل ىذا التخلف العقلي 

كالفكرمن اهلل في ىذه الجهة العليان ىذه الجهة العليا ىي جهة السفل في مكاف  خرن فكيف 
لمشكلة؟ ىل تقوؿ في أم مكاف كجدت فيو إف اهلل في علو بالنسبة لذلك المكاف ال غير؟ تحل ا

فلذا طرت إلى المكاف المقابل غيرت كبلمك كقلت اهلل في جهة العلو ىناؾ ال غير؟ من الذم 
يالدقك بهذا الكبلـ التافو الذم يقاؿ في عالر العلم كتنبذه ثقافة التبلميذ في مدارسهم! كمهما 

كن اهلل عز  كجل يقوؿهلل (كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيٍم)ن كيقوؿهلل (كىىيوى ال ًذم ًفي الس مىاء ًإلىوه كىًفي قلت كل
نسىافى كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو  ٍبًل اأٍلىٍرًض ًإلىوه ) كيقوؿهلل (كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً ًمٍن حى

ًد )ن مهما قلت لو ىذا الكبلـ فلف ىذا ال ينهي الجج كالجدؿ أبدان. لماذا؟ ألف الهدؼ ليس اٍلوىرًي
حل مشكلةن كإنما الهدؼ اختبلؽ مشكلة. كصلى اهلل كسلم على رسولو محمد النبي األمي الذم 

أطلعو اهلل على كثيرو من المآسي التي كقعت من بعده إلى يومنا ىذا إذ يقوؿ في الحديث 
" ىلك المتنطعوف " ككاهلل لئن لم يكن ىذا ىو التنطع بعينو فبل أعلم صورة للتنطع بعد الالحي هلل

 ذلك بشكل من األشكاؿ.
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كلقد قلت مرة كأقولها أيها األخوة كسأصدر بيانان مكتوبان بهان قلت لعالم جليل من علماء ذلك 
نن قلتهلل إلى متى تجعلوف الالقع الذين ينادكف ألنفسهم بالريادة اإلسبلمية ليمزقوا شمل المسلمي

من اإلسبلـ سبلحان تقطعوف بو أكصاؿ ىذه األمة؟ نحن أمة كاحدة كنحن فوؽ ذلك كلنا من أىل 
السنة كالجماعةن كلنا ننشد اإلخاء تسموننا ضيوؼ الرحمن حتى إذا اتجو ضيوؼ الرحمن إلى 

المسلمين  ىناؾ استقبلتموىم بالتكفير كالتبديعن سمعت خطيب مسجد نىًمرة كىو يخاطب
ًإذىا  يكفرىم يشركهم ألنهم يتوسلوف برسوؿ اهللن كيجعلهم داخلين تحت نطاؽ اهلل عز  كجلهلل( كى

ًإذىا ذيًكرى ال ًذينى ًمن ديكنًًو ًإذى  هي اٍشمىأىز ٍت قػيليوبي ال ًذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍاًخرىًة كى ا ىيٍم ذيًكرى الل وي كىٍحدى
أم قاموس دينين في أم قر ف كفي تفسير لقر ف ىذه ااية يجوز إسقاطها يىٍستىٍبًشريكفى). قلتهلل في 

على ىؤالء المسلمين الموحدين الذين يذىبوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ؟ن كانتهينا إلى كفاؽ 
إلى أف ىذه مشكلة يجب حلون كأف ىناؾ مدسوسين يجب كشفهمن قلنا فأين السبيل كاتفقت 

ليهلل أف يذىب إلى بلده كيختار عشرة أسماء من أرقى العلماء معو على أف السبيل ىو التا
اختالاصان كأفضلهم إخبلصان لدين اهللن كأختار أنا أيضان من علماء ىذه البلدة قدر ذلكن أفضلهم 
اختالاصان كأفضلهم إخبلصان فيما نظن كنتالورن ثم نتداعى إلى ندكة يتبلقى فيها ىؤالء العلماء 

التي أصبحت سبلح تبضيع كتمزيع لهذه األمةن فما اتفقنا عليو بعد فيتناقشوف في ىذه المسائل 
النقاش يكوف قد انتهى اإلشكاؿ فيو كما لم نتفع عليو يكوف اختبلفنا المستمر دليل على أنو أمره 
اجتهادمن كماداـ أمران اجتهاديان ينبغي أف يعذر كل فريع منا صاحبون ثم ينبغي أف نتواثع كنتعاىد 

ر ىذه األمورن بل ينبغي أف نغذم كحدتنا نغذم جزع إسبلمنا الواحدن اتفقت معو على أف ال نثي
على ذلك كذىب عائدان إلى بلده كعدت عائدان إلى بلدتي دمشع زادىا اهلل حراسة كزادىا اهلل 

رعاية كأمنا كأرسلت إليو أسماء عشرة علماء معتدلينن علماء أحسب أنهم مخلالوف لدين اهلل عز  
رت أف يرسل لي أسماء عشرة من قبلو لنتفع على لقاء كحوار. كإلى اليـو كمنذ ست كجلن كانتظ

 أك سبع سنوات كأنا أنتظر الجواب منو.

 

كلقد علمت أف المسألة طرحت لكن أكلئك العلماء الغيارل على التوحيد كعلى دين اهلل عز  كجل 
لمسألة أيها األخوة من الخطورة بمكاف فٌركا فراران عجيبان عندما شعركا بالدعوة لهذا اللقاءن إذا ا

عرؼ ذلك من عرؼ كجهلو من جهلن المسألة ال تنطوم على غيرة على دين اهلل معاذ اهللن إنما 
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ىي الغيرة من كحدة األمةن إنما ىي الحقد على كحدة ىذه األمةن ىناؾ يقظة إسبلمية تهدد البد 
ل إلى ذلك؟ ىناؾ في المجتمع الغربي من كف جماحهان كالبد من ردىا على أعقابها كيف السبي

ال فائدة؛ بل سيخلع ذلك ردة فعلن السبيل ىو أف يمزؽ شمل المسلمين حيث يتجو أكلئك 
الناس إلى اإلسبلـن السبيل أف يالب  اإلسبلـ الواحد كما قلت لكم أديانان متالارعة يأكل بعضها 

 بعضا.

 

بلـ كقد تحوؿ إلى ما يشبو الفرؽ المتعادية كلقد قرأت تقريران إلنساف يشتهي كيتمنى أف يرل اإلس
 في الغرب للمسيحية التي
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 موو هللا ٠ٛهس األكة ِغ ػجبك هللا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان علي

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

بلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين مت
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إنني لم أجد فيما بينو لنا اهلل عز  كجل في محكم تبيانون كفيما أكضحو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 سبحانو كتعالىن كلم عليو كسلم في ىديون دعوة إلى عبادة من العبادات كالدعوة إلى ذكر اهلل

أجد في كتاب اهلل كفي سنة الرسوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن ما يدؿ على أىمية ذكر اهلل 
عز  كجل كتميزه عن سائر العبادات كالطاعات األخرلن ما رأيت شيئان في كتاب اهلل عز  كجل كال 

كر كخطورتو بين سائر في سنة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  أدؿ على أىمية الذ 
العبادات كالطاعاتن كحسبنا من كبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في ذلك قولوهلل )الدنيا 
ملعونةن ملعوف ما فيها إال ذكر اهلل كما كااله(ن كإف أردنا أف نضيف إلى ذلك فحسبنا قوؿ 

نا جليس من المالطفى صلى اهلل عليو كسلم  في الحديث القدسي نقبلن عن ربو عز  كجلهلل )أ
ذكرنين فلف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسين كإف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خير من مؤله(ن 
كأقف قبل ذلك مع  يات في كتاب اهلل سبحانو كتعالى تل  على العبد المؤمن أف يكوف ذاكران اهلل 

نػىٍفًسكى تىضىرُّعان كىًخيفىةن كىديكفى  عز  كجل في كل حاؿن انظركا إلى قوؿ اهلل عز  كجلهلل )كىاذٍكير ر ب كى ًفي
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىااصىاًؿ كىالى تىكين مٍّنى اٍلغىاًفًلينى(ن بل انظركا كيف يبين البارم سبحانو  اٍلجى

كتعالى أف للذكرن ذكر اهلل عز  كجل أثرين قد يبدكاف متناقضين كلكن بينهما كماؿ التناسع فيقوؿ 
(ن كيقوؿ في مكاف  خر كىو يالف المسلمين الالادقين  مرةهلل )أىالى  ًئنُّ اٍلقيليوبي ًبذًٍكًر الٌلًو تىٍطمى

كالمؤمنين السائرين على صراط اهلل بحع كصدؽ يقوؿ عنهم )ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم 
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اننا كىعىلى  ًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  يىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيمى ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذينى ًإذىا كى ى رىبًٍّهٍم يػىتػىوىك ليوفى(  كأكؿ الكبلـ )ًإن مى
اننا كىعىلىى رىبًٍّهٍم يػىتػىوىك ليوفى  ًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  يىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيمى (ن كذلك عندما ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كى

الحابة عن كيفية تقسيم الغنائمن فأنزؿ اهلل قولوهلل نزلت  يات جواب عن سؤاؿ سألو بعض ال
وٍا الٌلوى )يىٍسأىليونىكى عىًن األىنفىاًؿ قيًل األىنفىاؿي لًٌلًو كىالر سيوًؿ فىاتػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍم كىأىًطيعي 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذينى  ًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  يىاتيوي كىرىسيولىوي ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى * ًإن مى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كى
اننا كىعىلىى رىبًٍّهٍم يػىتػىوىك ليوفى(ن فانظركا كيف أكض  أف الذكر يبعث في القلب االضطراب  زىادىتٍػهيٍم ًإيمى

عث في القلب كالوجل عندما ينبغي أف يكوف القلب متالفان بذلكن كأف الذكر في الوقت ذاتو يب
السكينة كالطمأنينة عندما ينبغي أف يتالف القلب بذلكن أجل لم أجد دعوة إلى طاعة من 

الطاعات ال في القر ف كال في السنة كالدعوة إلى اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كلم أجد ما 
اإلنساف كتتوضع يدؿ على أف الذكر ىو الدكاء الناجع ضد األدكاء كلها التي قد تتسرب إلى كياف 

في قلبو كما يقولوف كذكر اهلل سبحانو كتعالىن كمع ىذا فأنا أنظر كأتأمل فأجد أف المسلمين اليـو 
في شغل شاغل عن ذكر اهلل عز  كجلن كأنا ال أتكلم عن التائهين كال أتحدث عن الشاردين 

د تجدىم يتبلقوف كالفاسقينن كإنما أتكلم عن المقبلين على اهلل عز  كجل بحسب الظاىرن ق
كيتناقشوف في قضايا اإلسبلـن كقد تجدىم يتجادلوف في أحكاـ ىذا الدينن كقد تجدىم يتحدثوف 

عن  يات في كتاب اهلل يستخرجوف منها المعاني كاألحكاـن كقد تجدكنهم يتكلموف عن حياة 
مية كالمجتمع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كقد تجدكنهم يتحرقوف على األحكاـ اإلسبل

اإلسبلـ أين غاب كلماذا ال يعود؟ن كلكن قل  ما تجد بين ىؤالء الناس من ينبض قلبو بذكر اهلل عز  
كجل غالبان أك دائمان أك من يتعهد قلبو بورد دائم من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كلما كاف حاؿ 

يان نرل الشيء الذم يؤلم كالذم المسلمين اليـو ىكذان فقد رأينا في كاقعهم الذم نتأملو فنراه جل
يحير األلبابن ألباب من ال يعلموف أىمية ىذا الذكرن فانظر فتجد المسلموف بحسب الظاىر 
يالولوف كيجولوف كيفوركف تحدثان عن اإلسبلـ كحماسةن إلعادة بنياف اإلسبلـ راسخان كما كافن 

اكح في مكانو تمامانن كما كلكنك تجدىم ال يتحركوف إال في أماكنهمن كذلك الذم يتحرؾ كير 
أكثر ما رأيت من يسأؿ كيستشكل كيف أف المسلمين يهتاجوف من أجل اإلسبلـ كيتحرقوف في 
سبيل اإلسبلـن كلكن اهلل سبحانو كتعالى ال يوفقهم لتطبيع شيءن كال يستقدموف خطوة كاحدة في 

ء الناس مسلموف الطريع الذم يحلموف بو ق ن فما السبب ؟؟ السبب أيها األخوة أف ىؤال
كأرجو أف ال أكوف مبالغان  -بأعضائهمن بمظاىرىمن بألسنتهمن بل بقناعتهم العقلية أيضانن كلكنهم 
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غير مسلمين كمؤمنين بقلوبهم التي ىي مكمن العواطف كاألىواءن أجلن  –كال متطرفان في الكبلـ 
أفئدة تنطوم على حب لو أنك نبشت سرائرىم ككشفت عما تحتويو أفئدتهم كقلوبهمن لرأيت أف 

للدنيان على حب للشهوات كاألىواءن تنطوم على رغبة عارمة في الزعامةن تنطوم على عالبياتن 
تنطوم على أحقادن تنطوم على ضغائنن كل ىذا ىو الثابت كالمستقر في أفئدة كثير منهمن العقل 

القلب ال تبرز مؤمن كمالدؽن كلذلك فلف ىذه األدكاء؛ بل مظاىر الزغل ىذه التي تكمن في 
ظاىرة؛ بل تبرز مقنعة كمستورة بغبلؼ اإلسبلـن مستورة بغبلؼ الدعوة إلى اهللن فأنا ال أعبر عن 
حقدم بالتعبير المكشوؼ الواض  الذم يدؿ على أف في قلبي مرضان بل أغلف حقدم بالغيرة 

مرض خطير على اإلسبلـن كأغلف عالبيتي بالدعوة إلى دين اهلل سبحانو كتعالىن ىذا المرض 
ككثير كثير في مجتمعاتنا اإلسبلميةن كلو أف كل كاحد من ىؤالء الناس عاد إلى قلبو كفحه 
سريرتو فحالان موضوعيان كما يقولوف لرأل أف بين عقلو المقر بدين اهلل عز  كجل كبين عواطفو 

ثفتو الشهواتن  المتجهة إلى الدنيا كأىوائها حاجزان حالينانن ىذا الحاجز الحالين كثفتو األىواءن ك
كثفتو الطبيعة الحيوانية في كياف كل منان كل منا معرض لهذان فما الذم يذيب ىذه األمراض 
كاألكباء؟ كما الذم يزيل ىذا الحاجز مما بين العقل الذم يؤمن باهلل فعبلن كالقلب المتجو إلى 

؟ ال سبيل إال اإلقباؿ إلى أىوائو المنحطة الدنيوية المختلفة التي تتنوع إلى أنواع كثيرة ما السبيل
ذكر اهلل سبحانو كتعالىن ذكر اهلل عز كجل ىو الذم يذيب ىذه األدراف من القلبن أنا كاحد من 

البشر كأعلم يقينان أنني إذا نسيت اهلل عز  كجلن كنسيت مراقبتو لين كنسيت كقفتي بين يديو 
لهمن من منطلع اتخاذىم جنودان فلسوؼ أعامل الناس من منطلع الترفع عليهمن من منطلع استغبل

ألىوائي كشهواتين كأنا أعلم أنني سأتعامل عندئذو مع الناس أيان كانوا طبقان للعالبية التي أجترىا في 
فؤادم كأحتضنها في فكرم كنفسين كلكن في حالة كاحدة أستطيع أف أتحرر من ىذا كلون عندما 

بذكر اهلل عز  كجل ترداد اللساف عندما  -ران قلتها مرا -أكثر من ذكر اهلل عز  كجلن كلست أعني 
ككذلك طبعان ال أعني بالذكر فرقعة السبحة في اليدن كقد  –معاذ اهلل  -يكوف محجوبان عن الجناف 

أصبحت السبحة شعاران استبدؿ بو كثير من المسلمين استبدلوا الذكر بون يمسك أحدنا بالسبحة 
إف كقف يتكلم سبحتو تتدلى من يدهن إف جلس في  يتجمل بهان إف سار في طريع سبحتو بيدهن

مجلس سبحتو في يده يتجمل بها كلسانو أبعد عما يكوف عن ذكر اهلل فضبلن عن أف يكوف القلب 
يلهج بذكر اهلل عز  كجلن ليس ىذا ما أعنيو بالذكرن إنما الذم أعني أف يكوف القلب يقظان لمراقبة 

اهلل سبحانو كتعالى كعظمتون ىذا الذكر القلبي ىو الذم  اهللن أف يكوف القلب متجهان إلى صفات
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يحيي كوامن توحيد اهلل عز  كجل في الفؤادن كيطرد كل معاني العالبيةن كل معاني األحقاد 
كالضغائنن كل مظاىر الشهوات كاألىواء التي تهيمن على اإلنساف عندما يعافس الدنيا كيتعامل 

عز  كجل كثيران كالذاكرات !! أين ىم !! انظر كتأمل تجد أكثر معهان أين ىم ىؤالء  الذاكرين اهلل 
من يشتغلوف بالدعوة إلى دين اهلل جعلوا من ىذه الدعوة الحركية عوضان عن ذكر اهلل سبحانو 

كتعالىن كلعل أحدىم إذا عاد إذا منزلو أكل إلى فراشو متعبان فلذا ذيكٍّر بأف عليو أف يجلس ليذكر 
قيبيل الفجر ليذكر اهلل قليبلنن ربما قاؿهلل حسبي أنني قد أتعبت نفسي النهار كلو  اهلل قليبلن أك يقـو

في سبيل دين اهلل عز  كجلن كقد  ف لي أف أستري ن كانت النتيجة أيها األخوةن نتيجة إعراضنا عن 
كفي  أننا في الظاىر دعاة إلى اهللن -أال كىو الذكر  -أىم ما أمرنا اهلل عز  كجل بو من الطاعات 

الباطن نحمل قلوبان مليئة بالحقد كالضغينة على عباد اهلل سبحانو كتعالىن ىذه ىي النتيجة التي 
 ب كل منا إليهان قلت البارحة في درس البارحة في مسجد دنكز قلتهلل  خر ما كقعت عيني عليو  

ذرة من كبلـ تقشعر لو الجلودن تقشعر لو جلود كل من  من باهلل ككل من كاف في قلبو مثقاؿ 
مراقبة اهلل كمن الخوؼ من اهللن رأيت من ينعت الحافظ ابن حجر العسقبلني الذم ألف كتابو 

المشهور المعركؼ في شرح صحي  البخارمن الذم ألف كتاب فت  البارمن ينعتو بالتذبذب أص  
لو ما يمكن أف يقاؿ فيو أنو متذبذب في عقيدتون كيف أتالور أف مسلمان يقوؿ ىذا الكبلـ؟ ترل 

أف ىذا اإلنساف راقب اهللن كجعل لنفسو حظان من ذكر اهلل ساعة في كل أربع كعشرين ساعةن ترل 
لو أنو جعل لنفسو حظان من ذكر اهلل عز  كجل كلو حظان يسيران أفكانت تتركو مراقبتو هلل يقوؿ ىذا 

يث الالحي هلل )من عاد الكبلـ؟ أفبل يأتي ذكر اهلل عز  كجل لينبهو إلى كبلـ اهلل عز  كجل في الحد
لي كليان فقد  ذنتو بالحرب(ن أفبل يتالور ىذا اإلنساف احتماؿ عشرة في المائة أف يكوف الحافظ 
ابن حجر من أكلياء اهلل عز  كجلن غب ر حياتو كلها يخدـ دين اهلل يحفظ حديث رسوؿ اهللن ألف 

يكوف ىذا من أكلياء اهلل عز   أعظم كتاب ترتفع بو ىامة العالم اإلسبلمي فخرانن أفبل أتالور أف
كجل؟ أنعتو بالتذبذب !! عندما أكوف ذاكران اهلل كعندما أشعر بأف اهلل يراقبني ال يمكن أف يتحرؾ 
لساني بمثل ىذا الكبلـ أبدانن كال يمكن أف يتحرؾ قلمي بكتابة ىذه الكلمة مطلقانن ذلك ألف 

ن خبلؿ اإلكثار من ذكر اهللن كمن مراقبة أف خوفي من اهلل يمنعنين كخوفي من اهلل ال يأتي إال م
اهلل يراقبني سبحانو كتعالىن كيف يكوف ىذا؟ ابن حجر العسقبلني الحافظ صاحب عقيدة 

متذبذبةن كمن الذم يقوؿ ىذا الكبلـ نجدم يتظاىر في الغيرة على اإلسبلـن يتظاىر بالدعوة إلى 
ل العربي )طف  الالاع طف  الالاع(ن بل كما قاؿ دين اهلل عز  كجلن كاهلل إنني ألقوؿ كما قاؿ المث
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سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عز  كجل قبل ذلكن أجل فلقد طف  الالاع طف  الالاعن ذكر اهلل عز  
كجل نعرض عنون كإذا ذكرنا بذكر اهلل حاربناه لكي تكوف قلوبنا متجهة إلى أىوائنان كلكي نكوف 

كبقالة السوء بحع السلف الالال  من ىذه األمةن بل ليت قادرين على أف نطيل ألسنتنا بالسوء 
أف األمر كقف عند ابن حجرن لقد كانت قائمة طويلةن أسماء ىذه القائمة كلها منيت بالسباب 
كالشتائمن ىذا الببلء أيها األخوة داءن كال دكاء لهذا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل عز  كجلن إال 

و كتعالى فاذكركا اهلل كثيران كراقبوه كثيرانن إذا ذكرتموه كراقبتموهن أك اإلكثار من ذكر اهلل سبحان
جعلتم ألنفسكم حظان من ذكر اهلل عز  كجل في كل يـو كليلة فلف أمرين يتحققاف في حياتكم 
كتشعركف بهما في طوايا أفئدتكمن األمر األكؿهلل الحب في اهللن حب عباد اهلل سبحانو كتعالى 

يهم رائحة التوجو إلى اهللن ىذه ىي النتيجة األكلىن أم أنكم ستكونوف ممن بمجرد أف تجدكا ف
صدؽ عليهم قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم ركاه معاذ بن جبل نقبلن عن رب العزة ن 
ن كللمتزاكرين في  كللمتباذلين في (ن ىذه ىي  )كجبت محبتي للمتحابين في ن كللمتجالسين في 

لىن النتيجة الثانية لئلكثار من ذكر اهلل عز  كجل األدب مع عباد اهللن فمهما رأيت من النتيجة األك 
دكاعي االنتقادن كمهما رأيت من دكاعي التقاط العيوب كالثغرات فلف األدب مع اهلل يجرؾ إلى 
األدب مع عبادهن قد تنتقد انتالاران لبياف الحعن كلكنك تقف عند النقد فق ن كال يجرؾ النقد 

لى انتقاص لمن تنتقدهن ال يجرؾ إلى سب كشتم لمن تنتقدهن لعل الرجل  ب إلى اهلل سبحانو إ
كتعالى تائبانن لعل ىذا النقد رأمه لك كأنت مخطئ كىو الماليبن كلكنك تجتهد كتدلي 

باجتهادؾن ىذا ىو أدب الخطابن كىذا ىو أدب التعامل مع عباد اهلل سبحانو كتعالىن كلكن إذا 
حظ من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن فبل الحب في سبيل اهللن يتحقع من أين يأتي حبي  لم يكن لنا

لعباد اهلل في سبيل اهلل عز  كجل؟ إذا لم يكن فؤادم يحتضن حب اهللن إذا لم يكن يحتضن تعظيم 
اهلل عز  كجلن فهيهات أف ينعكس عن ىذا الفؤاد الفارغ حبه لعباد اهللن أحبهم لمالالحين أحبهم 

.أل  ىوائي كشهواتين كإذا انقلب األمر انقلب الحب إلى حقدن كىذا ما نراه اليـو

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم.
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 ؽت اٌل١ٔب هأً وً فط١ئخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

لوال حب الدنيا لما  ؿ حاؿ المسلمين إلى ىذا الذؿ الذم راف على حياتهم كلهيمنت ىذه ااية  
ا ال ًذينى  ًة ًمن يػىٍوـً اٍلجيميعىًة فىاٍسعىٍوا ًإلىى ًذٍكًر الل ًو  بالوجل على قلوبهمن )يىا أىيػُّهى  مىنيوا ًإذىا نيوًدم ًللال بلى

ره ل كيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى( لو ال ىذا الحبن الذم ىو رأس ااثاـ كينبوعهان  يػٍ كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ذىًلكيٍم خى
اف على حياتهم بعد ذلك العز الذم لوال حب الدنيا لما  ؿ حاؿ المسلمين إلى ىذا الذؿ الذم ر 

رفعهم اهلل سبحانو كتعالى إلى سؤددهن ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمهان كينبغي أف نتبينهان كربما كاف 
يساكم نالف الطريع إلى حلهان كلكن ماليبة المالائب أننا  -كما قالوا   -الشعور بالمشكلة 

اب اهلل عز كجل نجد التحذير تلو التحذير حتى الشعور بالمشكلة قد فقدناهن كعندما نعود إلى كت
من أف تتجو قلوب المسلمين بالحب إلى ىذه الدنيان بل نجد مظاىر تربية اهلل سبحانو كتعالى 

ن نجد مظاىر ىذه التربية من اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلذلك الرعيل األكؿ من المسلمين أصحاب رسوؿ اهلل 
ها تكوف درسان لنا بعد أف كانت درسان ألكلئك الالحابة رائية في كتابو لعلها تكوف عظة لنان لعل

 لهمن كلما نتنبو إلى ىذه العظات من كتاب اهلل سبحانو كتعالى.
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إنكم جميعان تقرؤكف فوات  سورة األنفاؿ بدأن من قوؿ اهلل عز كجلهلل )يىٍسأىليونىكى عىًن األىنفىاًؿ قيًل 
ٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍم كىأىًطيعيوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى * ًإن مىا األىنفىاؿي لًٌلًو كىالر سيوًؿ فىاتػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيو 

انان  ًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  يىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيمى كىعىلىى رىبًٍّهٍم اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كى
ٌقان ..( إلى  خر ااياتن أال تركف إلى ما يتبٌدا في ىذه اايات يػىتػىوىك ليوفى * أيٍكلىػئً  كى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حى

من التقريع؟ ما ىي خلفياتها؟ كما ىو أساسها؟ يركم اإلماـ أحمد في مسنده من حديث عبادة بن 
جو الالامت قاؿهلل )نزلت فينا عندما ساءت أخبلقنا باإلقباؿ إلى الغنائم يـو بدر( كركل ابن ما

كالترمذم بنحو ذلك من حديث ابن عباس رضي اهلل عنو فكيف كاف ذلك؟ غزكة بدر كانت أكؿ 
ن كقد ترؾ المشركوف بعد الهزيمة التي حاقت بهمن قدران  ملسو هيلع هللا ىلصغزكة في حياة أصحاب رسوؿ اهلل 

كبيران من الغنائم كاألمواؿن كلقد كانت رؤية المسلمين لهذه الغنائم كاألمواؿ متراكمة بين أيديهم 
أكؿ تجربة في حياتهم أيضانن ككانوا قد ىاجركا من مكة كقد نفضوا أيديهم كجيوبهم بعد نفضوا 

ن فلما رأكا ىذه ملسو هيلع هللا ىلصانوا جياعان ككانوا عراة كما كصفهم رسوؿ اهلل قلوبهم من الدنيا كلهان كك
الغنائم المتراكمة تسابقوا إليهان كاختلفوا في كيفية اقتسامهم لها كىي أكؿ تجربة كما قلت لكمن 
كجاؤكا يتسابقوف إلى رسوؿ اهلل يسألونوهلل كيف يتقاسموف ىذه الغنائم؟ كىذا ما عبر عن عبادة بن 

عنو بقولو )نزلت فينا عندما ساءت أخبلقنا في تقسيم الغنائم( فانظركا إلى  الالامت رضي اهلل
ن كلكن سرعاف ما أنزؿ اهلل على رسولو ىذه ملسو هيلع هللا ىلصتربية اهلل لهمن لم يجبهم سيدنا رسوؿ اهلل 

تػ قيوٍا الٌلوى ااياتهلل )يىٍسأىليونىكى عىًن األىنفىاًؿ قيًل األىنفىاؿي ًلٌلًو كىالر سيوؿ( ال عبلقة لكم بشيء منهان )فىا
كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍم كىأىًطيعيوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنينى(ن عودكا إلى مهمتكم التي خلقتم من 

أجلهان انظركا ماذا فعل بكم الماؿ؟ كيف تشاحنتم كاختلفتم كما كاف ينبغي للماؿ أف يلعب فيكم 
. )فىاتػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍم كىأىًطيعيوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتيم بعد إيمانكم باهلل ىذا الدكر أبدان 

ًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  يىاتيوي  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كى انان مٍُّؤًمًنينى * ًإن مى  زىادىتٍػهيٍم ًإيمى
بًٍّهٍم يػىتػىوىك ليوفى( إنما يستنزلوف الرزؽ من عند اهلل عز كجلن كيبتغوف الرزؽ من موالىم كىعىلىى رى 

 كخالقهم.

 

إنو جواب تقريع كتهديدن أكثر من أف يكوف إجابة  -أيها اإلخوة  -انظركا إلى ىذا الجواب 
لكن اهلل سبحانو إقناعن كمن منا يجهل أف الماؿ إنما ىو هلل كأف األنفاؿ إنما ىو هلل كلرسولو؟ ك 
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كتعالى غني عن ىذا الماؿ إال أنها تربية ربانيةن ككأف البارم عز كجل يقوؿ لهمهلل إذا كاف إقبالكم 
إلى الدنيا كتهافتكم من حولها عند أكؿ تجربة منكم مع الغنائم كانت بهذا الشكلن فماذا عسى 

ـ؟ ككيف سيكوف ماليركم أف يكوف حالكم عندما يفت  اهلل عليكم ببلد كسرل كفارس كببلد الرك 
عندما تندلع عليكم الغنائم من كل حدب كصوب؟ ككيف يكوف شأنكم عندما يملككم اهلل 

سبحانو كتعالى زماـ الدنيا كقيادة الحضارات؟ أىذه ىي صورة الخطوة األكلى من تعاملكم مع 
 الدنيا؟!

 

قاتلتم مع رسوؿ اهلل من من أجل ىذا كانت التربية قاسية من اهلل عز كجل لهمن ككأنو يقوؿ كىل 
أجل ىذه الغنائم؟! إنكم قاتلتم في سبيل االنتالار لدين اهللن فاذىبوا كعودكا ال ناليب لكم في 
ىذه الغنائم ق ن فلنما ىي هلل كلرسولون كليعد كل منكم إلى دالئل إيمانو كصدؽ دعواهن أمؤمنوف 

عز كجلن من دالئل صدؽ اإليماف أف أنتم حقان؟! إف من دالئل صدؽ اإليماف اإلكثار من ذكر اهلل 
ذكر اهلل عز كجل إذا طرؽ سمع أحدىم أك تحرؾ بو لسانو فاض قلبو خجبلن ككجبلن كخشية من 
اهلل سبحانو كتعالىن إف من دالئل اإليماف باهلل عز كجل توكل المؤمن على اهلل في رزقون تركو ما 

اهلل عز كجل بون ليعد كل منكم إلى شأنو  تكفل اهلل سبحانو كتعالى لو بون كسعيو إلى ما قد أمره
 كليفحه حقيقة اإليماف بين جوانحو.

 

ن انفض جمعهم كعاد ملسو هيلع هللا ىلصعندما صكت ىذه اايات بدالئلها ىذه أسماع أصحاب رسوؿ اهلل 
كل منهم إلى داره يبكي كيستغفر اهلل سبحانو كتعالىن كتناسوا بل نسوا ىذه الدنيا كىذه الغنائم  

ى ذلكن حتى إذا اصطبغت قلوب الالحابة بهذه التربية العظمىن كصدؽ كلهان كمرت أشهر عل
توجههم إلى اهللن كنفضوا كطهركا قلوبهم من شوائب الدنيان عاد البياف اإللهي يقوؿهلل )كىاٍعلىميوٍا 

إلى  خر ااياتن كأمر اهلل  أىن مىا غىًنٍمتيم مٍّن شىٍيءو فىأىف  ًلٌلًو خيميسىوي كىلًلر سيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى(
ىذا التأديب كىذا  –أيها األخوة  –رسولو أف يبين ذلكن فأتم بياف قسمة الغنائمن فيم سجل اهلل 

البياف في كتابو المبين إلى أف يرث اهلل األرض كمن عليها؟! لم فعل ذلك؟! من أجل أف تكوف 
أف يكوف موقف أجياؿ المسلمين   ىذه التربية مستمرة للمسلمين جيل إثر جيل إثر جيلن من أجل

يـو استجابوا لهذه التربيةن فنفضوا قلوبهم من الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلصكلها كموقف أصحاب رسوؿ اهلل 
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كأدرانهان كاتجهوا إلى اهلل كما أحب ككجهوا قلوبهم إلى اهلل سبحانو كتعالى كحدهن كلكن ىا أنتم 
 غيان.تركف خلف من بعدىم خلف أضاعوا كاتبعوا الشهوات فسوؼ يلقوف 

 

كىل ىنالك إضاعة للاللوات كاتباع للشهوات أكثر من أف تجد مكاف للتعامل مع الدنيا كشهواتها 
كزخارفهان يقـو إلى جوار مسجد كفي اللحظة التي يقبل فيها عباد اهلل سبحانو كتعالى إلى بيتو 

ة التي لن مهرعين ساجدين راكعينن يكوف عشاؽ تلك الدنيا ينهلوف من الدنيا أعمالهم التجاري
ن كنحن نتلوا كتاب اهلل عز كجل.   تعود إليهم إال بالخيبة كالخسراف؟ ىذه ىي حاؿ المسلمين اليـو
كلكم يسمع ىذا الكبلـ العجيبهلل )قيًل األىنفىاؿي ًلٌلًو كىالر سيوًؿ فىاتػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍم 

م مٍُّؤًمًنينى( أين الذين يقولوف لبيك لقد اتقيناؾن لبيك لقد أصلحنا ما كىأىًطيعيوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتي 
بيننا من شؤكفن كأعدنا كحدتنا اإليمانية إلى النهج الذم طلبتن كىا نحن أطعناؾ يا ربن كأطعنا 

رسولكن عندما يدع الداعي إلى بيتكن نترؾ كل شيءن كننفض أيدينا عن كل معاملةن كنهرع 
يديكن أين ىم؟! ىؤالء الذين راىنوا على صدؽ إيمانهم بهذا األمرن عندما  ساجدين راكعين بين

نتساءؿ فيم حاؽ بنا ىذا الهوم؟ فيم أصبحنا نموذجان للذؿ كالهواف في أبالار كبالائر أكلئك 
الغربيين ىنا كىناؾ؟ ينبغي أف نعلم الجوابهلل ىٌنا على أنفسنان فهٌنا على أعدائنا أيضانن رضينا 

مناخان بعد العز الذم رفعنا اهلل عز كجل إليون فآؿ أمرنا إلى ما قد تعلموفن كعندما  بالذؿ كالهواف
هلل يريد أف يفطمهم عن دنياىم ربى ربنا سبحانو كتعالى عباده ىذه التربيةن أفكاف ذلك يعني أف ا

ًميعان(؟! أليس ىو الق.. ـى زًينىةى أليس ىو القائل )ىيوى ال ًذم خىلىعى لىكيم م ا ًفي األىٍرًض جى ائل )قيٍل مىٍن حىر 
كا لىوي(؟! الٌلًو ال ًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلط يٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزًؽ(؟! أليس ىو القائل )كيليوا ًمن رٍٍّزًؽ رىبٍّكيٍم كىاٍشكيري 

ىو ال يريد أف يفطم أفواىنا عن رزؽ خلقو اهلل لنان كلكنو يريد أف يفطم قلوبنا عن حب ىذه 
نيان يريد أف نجعل قلوبنا لو كحدهن حبنا لو كحدهن توجهنا إليو كحدهن ثم إنو ضمن لنا أف يجعل الد

الدنيا خادمة لنان كانظركا كيف طبع ما قد ضمنو ألكلئك الناسن ألم يجمع اهلل سبحانو كتعالى 
ن خبلؿ ربع قرف من الزمنن ألم يحقع لهم  ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا كلها تحت أقداـ أصحاب رسوؿ اهلل 

 ك؟!.ذل
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ثم عندما ذىب ذلك اإلنساف عبد الرحمن الداخل إلى الغرب بدافع كاحد ال ثاني لو أال كىو 
الدعوة إلى دين اهللن نشر اإلسبلـ في تلك الربوع المظلمةن ماذا صنع اهلل سبحانو كتعالى بو ...؟ 

لجندن كسرعاف جمع الدنيا كلها تحت قدميون كىيأ لو ملكان كجندانن كسرعاف ما اتسع لو الملك كا
ما جعل اهلل سبحانو كتعالى من ظبلـ ذلك الكفر ىناؾ نوران إيمانيان يتؤلألن كلكن لما خلف من 

ن سكركا بالدنيا كشهواتها كنسوا اإللو الذم أعطاىم  بعدىم خلف أدرؾ ىذا الخلف اليـو
كتعالىهلل ىاتوا كسقاىمن سكركا بالنعيم كنسوا اإللو المنعم المتفضل عليهمن قاؿ لهم اهلل سبحانو 

 األمانة لقد  ف أف استدرىا منكم.

 

لماذا ال نعتبر أيها اإلخوة لماذا ال ندع الدنيا كرائنا تسعى ىي كرائنا كما أخبر اهلل عز كجلن لماذا 
ال نجعل من مسجد كهذا المسجد محور حياتنا كموئلنا كمآلنا؟! ال سيما عندما يدع الداعي إلى 

بلح كالعود إلى اهلل عز ككجلن لماذا؟! لماذا نبقى عاكفين من حوؿ ىذه الالبلةن كإلى ىذا االصط
ىذا المسجد على بيعنا كشرائنا؟! لماذا نلهث بذؿ كراء ىذه الدنيا الفانية؟! كقد ضمن لنا اهلل 

 سبحانو كتعالى أف يجعلها خادمان لنا؟! لماذا؟!

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم.
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 فٟ اإلٍالَ ل١ّخ اٌظجو ٚاٌشىو

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

بده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان ع
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 هللأما بعدي فيا عبادى اهلل

 

إف اهلل سبحانو كتعالى عندما شرفنا بهذا الدين العظيمن كتوج بو حياتنان كرب  بو مالير السعادة 
األبدية لكل إنساف أقاـ ىذا الدين على مبادئ كأقامو على قيمن كعلى جملة من السلوؾ الذم 

ليو كسلم في شرعو لنا اهلل سبحانو كتعالى كبينو في محكم كتابون ثم بينو رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
ىديو النبوم الشريفن كلكن الماليبة الفادحة أف المسلمين بعد ذلك  لو إلى فريقينن فريع 
أعرض كليان عن ىذه المبادئ كىذه القيم كألقوىا كراءىم ظهريانن كفريعو  خر اتجهوا إلى ىذه 

لمسلموف اليـو المبادئ كتعاملوا معها كلكن بعد أف جمدكىا كجعلوا منها شعارات تقليدية ميتةن فا
أك الناس اليـو إنما ينقسموف إلى ىذين الفريقين كال يستثنى من ىؤالء كأكلئك إال من رحم اهلل 

 سبحانو كتعالى.

 

كىذه المبادئ كالقيم التي جمٍّدت في حياتنا كتحولت إلى شعارات كألفاظ ميتة كثيرةن كلكني 
ادئ الخطيرة الهامة في ىذا الدين أحب أف ألفت النظر اليـو إلى كاحد منون إف من ىذه المب

اإلسبلمي الحنيف شكرى اهلل سبحانو كتعالىن كالشكر ىو العمود الفقرم في بنية ىذا الدين من 
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أكلو إلى  خرهن كإذا نهض اإلنساف بواجب الشكر الذم أمره اهلل عز  كجل بو فبل بد أف يجد 
الذم يمثل العمود الفقرم في بنياف ىذا  نفسو ملتزمان بأكامر اهلل كلهان كلكن ىذا المبدأ العظيم

الدين تحوؿ في حياتنا اليـو إلى شعار ميت كإلى معاملة تقليدية مع ألفاظ الشكر كنحوىان ما 
أكثر ما تتردد ىذه الكلمة على األفواهن كما أكثر ما يتبلقى قريباف أك صديقافن فيسأؿ الواحد 

يجيبو بهاهلل نشكر اهلل كنحمدهن كلكن ال  منهما صاحبو عن حالو فتكوف الكلمة األكلى التي
المتكلم يعي معنان لهذه الكلمة كال السامع يدرؾ لها أم داللةن كإنما ىي كلمة تقليدية تمر من 

األفواه إلى ااذاف كليس لها أم معنان حي نابضه يتالوره المتكلم أك يتلقاه السامع ق . نشكر اهلل 
و من أكلها إلى  خرىا رده عنيف لهذه الدعوة التي ينطع ككاقع ىذا اإلنساف يكذب ما يقوؿن كحيات

 بها.

 

إذان فالتعبير بكلمة الحمد كالثناء على اهلل كالشكر لو تعبير شائع منتشرن كلكنها عبارات ميتةه 
ماتت معانيها على الشفاهن كغدت بعد أف كانت ىذه الحقيقة العمود الفقرم في بنياف الدين 

لون كال يقدـ أك يؤخر عن اهلل شركل نقيرن كلو كاف المسلموف اليـو فعبلن  غدت شعاران ميتان ال قيمة
يشكركف اهلل سبحانو كتعالى كما أمر اهلل لما رأيتهم يتقلبوف في ىذا الواقع المخزمن لما رأيتهم 

مقبلين على الدنيا إقباؿ السكير إلى خمرهن لما رأيتهم ينحطوف في األىواء كالشهوات كقد أكغلوا 
ديتها كنسوا أك تناسوا أمر اهلل سبحانو كتعالىن لوال أف ىذه الكلمة قد أصبحت شعاران تقليدان في أك 

في حياتهم لما رأيتهم كقد كحدىم اهلل عز  كجل كجعل منهم أمة كاحدةن لما رأيتهم اليـو مزؽ من 
لمثل الفئات المتخاصمة المتعادية خالومة تبعث على االشمئزاز كالتقززن تفرؽ أصب  مضرب ا
في العالم كلون كىم الذين يستظلوف بظل دين كاحدن كلكن لما تحولت المبادئ كالقيم في 

حياتهم إلى شعاراتو ميتةن حٌوؿ اهلل سبحانو كتعالى دينهم الذم يستظلوف بو أيضا إلى شعارو ميتو 
سانو ال يقدـ لهم شيئا كال يحقع لهم أم ثمرةن لو كاف الشكر ىو ىذا الذم يردده اإلنساف بل

عندما يرل صاحبو أك صديقو في الطريع إذان لكاف الناس كلهم شاكرين اهلل عز  كجلن كإذان لما 
 صدؽ قوؿ اهلل عز  كجل )كىقىًليله مٍٍّن ًعبىاًدمى الش كيوري(.
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كلكن الشكر ليس ىذان الشكر على النعمة ىو أف يالرؼ اإلنساف النعمة التي أسداىا اهلل عز  
ىذه النعمة من أجلون ىذا ىو شكر اهلل سبحانو كتعالى كما عرفو العلماءن  كجل لما قد خلقت

شكرؾ هلل على نعمو ىو أف تستخدـ ىذه النعم التي أكرمك اهلل عز  كجل بها لتكوف مجندة لتنفيذ 
أمر اهلل كللسير على صراط اهلل كللسعي إلى رضا اهلل سبحانو كتعالىن كلو أنك نظرت إلى من 

نى الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو من معاني شكر لرأيت أف قليبلن من الناس الذين يطبع ىذا المع
 يالبركف على شكر اهلل سبحانو كتعالى.

 

الماؿ نعمة تحتاج إلى شكر ألف الذم أسداىا إليك ىو اهلل عز  كجلن فكيف يكوف شكرؾ على 
شكرؾ هلل على الماؿ أف توجو ىذا  الماؿ إف كاف كثيران أك قليبلن عندما يكرمك اهلل عز  كجل بو؟

الماؿ إلى ما قد خلقو اهلل من أجلون أف تستخدمو فيما يحقع لك رضا اهلل سبحانو كتعالى عنكن 
 كأف تحجزه عن كل السبل األخرل.

 

العافية التي أكرمك اهلل عز  كجل بها نعمة كأم نعمةن كال بد لها من ضريبة الشكر هلل عز  كجل 
هلل على نعمة العافيةن إنما يكوف شكر اهلل على ذلك بأف توجو صحتك فكيف يكوف شكر ا

كعافيتك كنشاطك لتستخدـ ذلك كلو في الطريع الذم شرعو اهلل كالنهوض بالواجبات التي أمرؾ 
اهلل سبحانو كتعالى بهان ثم تبعد أنشطتك ىذه التي ىي ثمرة صحتك كعافيتك تبعدىا عن كل ما 

 ا نهى اهلل سبحانو كتعالى.حـر اهللن تبعدىا عن كل م

 

الزكجة كالدار نعم كأم نعمن فكيف يكوف شكر اهلل سبحانو كتعالى عليها؟ إنما يكوف ذلك بأف 
تتواثع أنت كزكجك على أف تقيما العبلقة التي قيضها اهلل سبحانو كتعالى بينكما لتكوف ىذه 

نهجان لبناء أسرة مؤمنة مسلمة تسب  العبلقة خير خادـ لدين اهلل عز  كجلن ثم لتكوف ىذه العبلقة م
بحمد اهلل عز  كجل ثم تالب  ىذه الدار مثبلن مالغران للمجتمع المسلم الذم أمر اهلل سبحانو 

ًإف تػىعيدُّكٍا نًٍعمىةى الٌلًو  كتعالى عباده بلنشائو .. كىكذا إلى سائر النعم التي ال تحالى كما تعلموف )كى
ا ًإف  الٌلوى لىغىفي   وره ر ًحيمه( كىذا كبلـ اهلل عز  كجلن ىكذا يكوف شكر نعم اهلل عز  كجل.الى تيٍحاليوىى
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كأنا ال أعلم في الطاعات كفي العبادات شيئان أجمع لمختلف أنواع العبادات من الشكرن كال أعلم 
مبدأن يمثل ينبوعان من المثوبة كاألجر ال ينضب ق  يالل العبد رأسان بخالقو كينبوع الشكرن كلقد 

العلماء قديما كتساءلوا أيهما أجزؿ مثوبة كأجران الالبر أـ الشكر؟ صبر الفقير على فقره  قاؿ
أجزؿ مثوبة كأجران أـ شكر الغني على غناه أجزؿ مثوبة كأجران؟ كإني ألعجب من ىذا السؤاؿن 

ألنني أعلم أف نهاية الشكر ال يمكن الوصوؿ إليها إال على جسر من الالبرن فبل يمكن لئلنساف 
ف يكوف شاكران اهلل عز  كجل على نعمة الماؿ كال على نعمة العافية كال على نعمة الزكجة كاألىل أ

كالدار كاألكالد إال إذا مر قبل ذلك بمرحلة الالبرن فكل شاكر البد أف يكوف صابرانن كلكن ليس  
 كل صابرو البد أف يكوف شاكران.

 

كمهما حاكؿ فلنو لن يستطيع أف يخرج من ما أكثر الفقير الذم يضطره إلى الالبر كاقع فقره 
أقطار قضاء اهلل سبحانو كتعالى ق ن فيقوؿ في نفسو فؤلكن صابران إذان حتى أناؿ أجر الالبر على 
أقل تقديرن ىو يناؿ أجر الالبرن لكن انظركا إلى الفرؽ الكبير بين الالبر كاقعان يلجئ صاحبو إليو 

 سر من الالبر باختياره.كبين الشكر الذم يسير اإلنساف إليو على ج

 

الماؿ عندما يكرمك اهلل عز  كجل بو مفتاح تستطيع أف تفت  بو سببلن شتى إلى أنواع من السلوؾ 
شتىن تتفع مع رغائب النفس كشهواتها كغرائزىان كإنما شكر اهلل على ىذا الماؿ الذم يمثل ىذا 

 تبقيى بينك كبينها بين ىذه النعمة إال المفتاح أف تغلع كل ىذه األبواب التي حرمها اهلل عز  كجل ال
بابان كاحدان ىو ىذا الباب الذم شرعو اهلل عز  كجل.  فانظر كم يحوجك شكر اهلل على الماؿ 

 الذم أكرمك بو إلى ألواف من الالبر.

 

نعمة العين التي أكرمك اهلل بها ال تستطيع أف تشكره عليها إال إذا صبرت فغضضت الطرؼ عن 
ي نهاؾ اهلل سبحانو كتعالى أف تتبع بالرؾ إياىان كىذا ال يمكن أف يتحقع إال بلوف المحرمات الت

شديدو من الالبرن كذلكم العافية التي تتفجر في كياف اإلنساف تبعثو إلى أنواع من السلوؾ شتى 
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كأنواع من االنحرافات تعرفوفن فلذا أراد اإلنساف أف يشكر اهلل على نعمة العافية فبلبد أف يجد 
سو أكالن على طريع الالبرن يفطم نفسو كعافيتو المتوىجة بين كيانو عن كل ما قد حرمو اهلل عز  نف

كجل حتى يناؿ بعد ذلك مرحلة الشكر التي أمرنا اهلل عز  كجل بون كىكذا فبل يمكن أف يكوف 
ا يػيوىف ى الال   اًبريكفى أىٍجرىىيم ًبغىٍيًر اإلنساف شاكرا إال بعد أف يكوف صابرانن ككلنا يعلم أجر الالبر )ًإن مى

(ن كلم أجد كعدان من اهلل عز  كجل إلنساف على طاعة من الطاعات بأجرو قفزان فوؽ  ًحسىابو
الحساب إال الالبرن كلوال ىذه الحقيقة كلوال أىمية الالبر كخطورتو كلوال أنو الجسر الوحيد الذم 

ا ال ًذينى  مىنيوٍا يوصل إلى الشكر لما أكد اهلل سبحانو كتعالى لعباده بالال بر كالمالابرة )يىا أىيػُّهى
 اٍصًبريكٍا كىصىاًبريكٍا كىرىاًبطيوٍا كىاتػ قيوٍا الٌلوى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى(.

 

ترل لو أف المسلمين كانوا يتمسكوف بحقيقة الشكر بدالن من أف يميتوا ىذه الحقيقة كيستبدلوا 
؟ كلكن لما تركوا الغالي كالثمين كتتبعوا بها ألفاظها كشعاراتها الميتة كيف كاف حال هم اليـو

الرخيه خداعان كجعلوا من أنفسهم بالدعاكم الكبلمية الكاذبة شاكرين هلل عز  كجل دكف أف 
يكلفهم ىذا الشكر دفع أم رأس ماؿ ق ن لما عاملوا اهلل على ىذا الشكل عاملهم اهلل على 

رقة المتألقة في حياة المسلمين اليـو صوران كأشكاالن الشكل ذاتون كمن ثم تركف مظاىر اإلسبلـ البا
كشعاراتن حتى إذا تجاكزت كاخترقت ىذه المظاىر المتألقة إلى ما دكنها رأيت عفونة كأم 

عفونةن رأيت الفقرن رأيت التشرذـن رأيت األحقاد التي يدكر رحاىا على كحدة ىذه األمة رأيت 
فسهم بل خالامهم على ىذه الثركاتن كرأيت إعراضهم تعلع قلوب المسلمين بالماؿ كالدنيا كتنا

 عن اهلل عز  كجلن كىكذا يعاملنا اهلل كما نعاملو.
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 ظب٘و اإلصُ ٚثبؽٕٗ .. ٚأصوّ٘ب ػٍٝ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ

 

 

  

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك ك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

مد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا مح
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أٌما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  المعاصيى التي حٌرمها اهللي سبحانوي كتعالى كحذ رى منها عبادهي تنقسمي إلى قسميًن اثنينهلل معاصو 
لب سي بالجوارًح كتنح ُّ على األعضاًء كيراىا اإلنسافي بحواسٍّو. كمعاصو أخرل مكمنيها ظاىرةه تت

 القلبي كمركزيىا الٌنفسي كال يستطيعي اإلنسافي أف يتبٌينها بحاٌسة.

 

هلل فهوى الذم سٌماهي اهللي سبحانوي كتعالى في محكًم كتابًو ظاىرى اإلثم. كأٌما القسمي  فأٌما القسمي األٌكؿي
الثٌانيهلل فهوى الذم سٌماهي اهللي سبحانوي كتعالى باطنى اإلثم. كقد أمرىنا باجتناًب كبل القسميًن فقاؿهلل 
))كذركا ظاىرى اإلثًم كباطنو((ن كلكن أيُّهما أخطر؟ كأيُّهما الذم يضربي بجذكرًه في كياًف اإلنساًف 

 حٌتى يالب ي منى العسيًر امتبلخيوي كاقتبلعيو؟
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اىرةي التي تتمركزي على األعضاًء كتبرزي في سلوًؾ اإلنساًف الظٌاىرمٍّ فهوى أخفُّ أٌما المعاصي الظٌ 
ىذيًن القسمينن كأيسريىيما على صعيًد المعالجةن كىذا ىوى القسمي الذم يغلبي أف ال تكوفى لوي 

إذ قاؿى عز  جذكران خفٌيةن كإنٌما مردُّهي إلى ما كصفى اهللي سبحانوي كتعالى اإلنسافى بًو منى الٌضعفن 
كجٌلهلل )كخيًلعى اإلنسافي ضعيفان(ن فما أيسرى على اإلنساًف الذم انزلعى في معاليةو من معاصي 

الحواسٍّ كاألعضاءن ما أيسرى إذا صحا من معاليتًو أف يستغفرى اهللى كيتوبى إليون كما أسرعى أف يتوبى 
قبلي الٌتوبةى عن عباده(؟ كىوى القائلي اهللي سبحانوي كتعالى عليكن كيفى ال كىوى القائلهلل )كىوى الذم ي

أيضانهلل )كالذينى إذا فعلوا فاحشةن أك ظلموا أنفسىهم ذكركا اهللى فاستغفركا لذنوبهم كمن يغفري الٌذنوبى 
 إال اهلل كلم يالٌركا على ما فعلوا كىم يعلموف(.

 

 -كما يقوؿي األطٌباءي  -كأٌما الٌنوعي الثٌاني من المعاصي كىوى ذلكى الذم يكوفي خفٌيان كيتوٌضعي 
فيتمركزي في طوايا القلًب فهذا ىوى الٌنوعي الخطيري الذم يالعبي عبلجيون بل يالعبي االستيقاظي منو. 
بمقداًر ما يسهلي على العاصي أف يستيقظى من معاصيًو الظٌاىرًة عندما تبتعدي نشوتيها عنوي فلنٌوي يعسري 

ًة ألف  نشوتىها ال تزايليون كألف   ثارىىا ال تفارقيون كألف  على اإلنساًف أف يستيقظى من معاصيًو الباطن
سكرىىا ممتٌد. كمن ىنا كانىت ىذًه المعاصي أخطرن كمن ىنا كافى باطني اإلثًم أكغلى في إبعاًد 

صاحبًو عن صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى كزٌجًو في مخاطًر اإللحاًد كالفسوؽن بل ربٌما كانت الخطورةي 
 ها تهيٍّئي لوي خاتمةن سٌيئةن في نهايًة عيميره.الكبرل أنٌ 

 

ىذًه المعاصي الباطنةي التي تحد ثى البيافي اإللهيُّ عنها كثيران في محكًم كتابًو كحذ رى منها كثيران تتمٌثلي 
في الًكبرن تتمث لي في العالبٌيًة كاالعتداًد بالٌذاتن تتمٌثلي في الحقًد على ااخرينن تتمٌثلي في 

دن تتمث لي في حبٍّ الجاًه كالٌسمعًة كالمكانةن تتمث لي في حبٍّ الٌدنيا بكلٍّ أنواًعهان كالٌدنيا  الحس
كشجرةو ذاتي أغالافو ال تكادي تحالى. كيضيعي الوقتي عن عدٍّ كإحالاًء ىذًه األغالافن تلكى ىيى 

 المعاصي الخفٌيةي الباطنة.
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كانح   في الموبقاًتن إذا تأٌملنا كنظرنا فلنٌنا  كالمجتمعي الذم ابتعدى عن صراًط اهلًل عز  كجل  
سنبلحظي أف  التٌػٌيارى الذم يزٌجوي في ىذًه الموبقاًت ال يتمث لي في معاصو ظاىريٌةو فق ن ال .. بًل التٌػٌياري 

ائًو الخفيُّ كالحقيقيُّ يتمث لي في ىذًه المعاصي الباطنةهلل عالبٌيةي اإلنساًف لذاتون عالبٌيةي اإلنساًف ار 
التي تالب ي جزءان من ذاتون كبرياؤهن عناديهن حقدهي كما قلتن حىسىديهن إلى  خًر ما ىناًلكن ىوى 

الذم يفتُّ في عضيًد المجتمًع اإلسبلمٌين ىوى الذم يجعلوي أنكاثان كيمنعي كساًئلى األلفًة مهما كانت 
 قويٌةن من أف تعملى عملىها في حياًة ىذا المجتمع.

 

يستطيعي أف يحدٍّثى عددان منى الذينى يرتكبوفى المعاصيى الظٌاىرةى كيقعوفى في اللهًو الذم إف  اإلنسافى 
انحط ت نفوسهم إليًو يستطيعي أف يلتقيى بهم كيذكٍّرىىم باهللن كيذٌكرىم بالمخافًة منى اهللن كإذا 

عاصيهمن كيتساءلوفى بقلوبهم تٌتجوي إليون كإذا بعيونهم تهمي منها الٌدموعن كإذا بهم يتأٌلموفى لم
الواحدى إثر ااخرن ما السبيلي إلى أف أعودى إلى اهلًل كأرل اهللى عز  كجل  راضيان عٌني؟ كما أيسرى أف 
تدعوىم إلى كفاؽو ككئاـو ألف  القلوبى نظيفةن كإنٌما الببلءي كامنه في أعضاءن في معاصو ظاىرةو 

ارو على اهلًل عز  كجٌل. كلكن جٌرب أف تلتقيى تلبست بها األعضاءي عن سائًع ضعفو ال عن استكب
مع ثٌلةو منى الٌناسن كلٌّ يزىى بعالبٌيتًو كانتمائون كلٌّ ييضًمري في نفسًو كبرياءىهي التي يعبٌػري عنها 

كيترجميها بالٌطريقًة التي يشاءن قد تػيتىرجىمي الكبرياء بطريقةو دينٌيةون كقد تترجىمي بطريقةو منى النُّالً  
ًد كما إلى ذلكن كقد تػيتىرٌجمي بطراًئعى أخرلن جٌرب أف تلقى ىؤالًء الٌناًس ثم  تذكٍّرىىم باهللن ثم  كاإلرشا

تذٌكرىم كيفى حٌذرى اهللي عز  كجل  من باطًن اإلثمن ككيفى كافى يقوؿي سيٍّدينا إبراىيمهلل ))كال تيخزًني يوـى 
اهللى بقلبو سليم((ن حاكؿ أف تجرٍّبى ناليحتىكى بينى  ييبعىثوف * يوـى ال ينفعي ماؿه كال بنوفى إال من أتى

ـى كلٌّ منهم فجعلى من  ىؤالًء الٌناسن ماذا ستجد؟ ستجدي كبلن منهم قد سد  عليكى منافذى الٌطريعن كقا
نفسًو مرًشدان أكثرى من إرشادؾن كمذكٍّران أكثرى مٌما تذكٍّرن كأدخلى في كبلًمكى العيوبن كربٌما سىًخرى 

ؿ. كمهما حاكلتى لن تًجدى سبيبلن إلى عبلجن ألٌنكى ال تملكي أف تعاًلجى إال ىذًه المعاصي مٌما تقو 
 الظٌاىرةن أٌما أف تدخيلى إلى القلوًب فتجتث  أمراضىها فما أعسرى عليكى ذلك.

 

يًن ال أتخي لي الفرؽى بينهما بوىمن كلكٌني  أجسٍّدىيما فانظركا أيٌها اإلخوةي إلى ىذيًن الواًقعىيًن الل ذى
كاقعان يتبٌينوي كلُّ إنسافن لو أف  إنسانان اٌتجوى إلى ثٌلةو من ىؤالًء العاصينى المنحرًفينى فذك رىم باهلًل 
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خبلؿى دقائعن أدنى ما يمكني أف نقولوي منى الوصوًؿ إلى الٌتأثيًر إليهمهلل أف يعترفوا بأنٌهم  ثموفن كأف 
الٌتأثيًر الذم سيؤثػٍّري كبلميكى بهم على أساسون كالمظنوف  يعترفوا بأنٌهم مخطئوفن كىذا أدنى معاني

أف  مثلى ىذا النُّالً  سيوصليهم إلى خيرو من ذًلكى أيضانن كلن يوقفىهم عندى ىذا الحدٍّ أبدان. كلكن 
عندما تلتقي بأناسو ىيمنت ىذًه األمراضي على نفوسهم كقلوبهم فهيهاتى ىيهاتى أف يلقى نيالحيكى 

يةو منهمن كأينى ىيى األذفي التي يمتدُّ سلطانيها منى الطٌبلًة الالُّماخيًة إلى القلب؟ أم  أذفو صاغ
 كالقلبي قد صيفٍّ ى بهذًه األمراًض التي أحدٍّثكم عنها.

 

فلذا عرفنا ذلكى فلتعلموا أف  الخيرى الذم حٌققوي اهللي عز  كجل  للٌرعيًل األٌكًؿ من ىذًه األٌمةن الخير 
اهللي عز  كجل  بما يشبوي الخوارؽى كالمعجزاًت ألصحاًب رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو الذم قٌيضوي 

كسل من كالٌثمراتي اإليمانٌيةي التي تحٌققت في حياتهم أيلفةن كحيٌبان ككحدةن كقٌوةن كعٌزان لم تكن بسبًب أف  
ثلى سائًًر البشًر خطٌائينن "كلُّ بني ىؤالًء الاٌلحابةى ارتقوا إلى صعيًد الًعالمةن الن بل كانوا مثلىكم كم
ـى خطٌاء"ن ىكذا يقوؿي رسوؿي اهللهلل "كخيري الخطٌائينى التٌػٌوابوف".   د

 

إذان ما سرُّ ىذًه البركًة التي ىيمنت على حياتهم؟ فوٌحدتهم كجمعت شملهم كحقٌقت دعائمى القٌوًة 
لسٌٍّرهلل أنٌهم عالجوا أنفسهم ضد  ما كالعٌزًة في حياتهم؟ الٌسٌرهلل أف  قلوبىهم صفت من الٌشوائبن ا

سٌماهي اهللي سبحانوي كتعالى باطنى اإلثمن السٌٍّرهلل أنٌهم ساركا في منهجو من مداكاًة قلوًبهم حٌتى انتهىوا 
من ىذًه المداكاًة إلى تحريًر قلوًبهم من حبٍّ الٌدنيا كغوائًلهان إلى تحريًر أنفسهم منى الًكبًر 

سهم من العالبٌيًة للٌذاتن إلى تحريًر قلوًبهم منى الحقًد كالٌضغائًن كالٌسخائًم كالعنادن إلى تحريًر أنف
ضد  ااخرينن فرٌقت قلوبهمن كتحٌولت إلى مر ةو تؤلألى عليها حبُّ اهلًل كالخوؼي منى اهلًل سبحانوي 

ٌراًء كتعالى. فما الذم يالدُّىم عن أف يجتمعوا؟ كأف يتآلفوا؟ كأف يالبحوا يدان كاحدةن في السٌ 
 كالٌضٌراء؟

 

قد يالدري من بعضو منهم معاصو تتعل عي بالجوارحن كلكن  األىم  من ىذا أف  قلوبىهم طىهيرىت 
ـي  كأصبحت مثاالن للقلًب الٌسليًم الذم تحد ثى عنوي سيٍّدينا إبراىيم على نبيٍّنا كعليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
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ًب رسوًؿ اهلًل صٌلى لعظيمي بيننا كبينى أصحافي دعائو. ىذا ىوى السٌٍّرن كىذا ىوى الفارؽي ا
 ماللهيعليهوسل  

 

كقد يسأؿي الواحدي منكمهلل ما المنهجي الذم اتٌبعوهي حٌتى كصلوا إلى ذلكى الٌشأًك البعيد؟ ليسى ىنالكى 
عي منهجه مرسوـه في حياتهمن ذلكى ألف  المناىجى سواءه منها ما يتعل عي باالجتهاًد الٌشرعٌين أك ما يتعل  

منها بركايًة الحديثن أك ما يتعل عي منها بتطهيًر القلوب. ىذًه المناًىجي ريًسمت ككيًتبت فيما بعدن أٌما 
أصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى فكانوا تنفيذيٌينن كانوا عمليٍّينى في حياتهمن لم يكن 

 يطبٍّقوا.. مٌتسعه لديهم ألف يكتبوا ثم  يرصدكا ثم  يتعٌلموا ثم  

 

تلق وا ىذا كل وي من رسوًؿ اهللن من كتاًب اهلًل عز  كجٌلن كطٌبقوهي رأسان أكثرى من ذكًر اهلًل عز  كجل  في 
البيكوًر كااصاؿن كل ما التقت ثٌلةه من صحابًة رسوًؿ اهلًل قالواهلل تعالوا بنا نؤمن ساعةن جلسوا 

فه صاًحبىون ثم  التقى معهم ثالثن كلٌّ كافى يتالو ري أف  صاًحبىوي يذكركفى اهللى عز  كجٌلن كٌلما لقيى إنسا
خيره منوي فكانوا يتداعىوفى إلى مجلسو يجلسونىوي فكافى يدعو الواحدي منهم كيؤمٍّني الباقوفن ثيم  يدعو 

لة. كلم يأخذكا الث اني فييؤمٍّني الباقوفن ثيم  يدعو الث الثي فييؤمٍّني كىكذا في سلسلةو دائريٌةو متواص
ـى  طريقةن من شيخن كلم يبايعوا شيخان باسًم الٌتالوُّؼن كلكن هم طٌبقوا المضموفى قبلى أف يقفوا أما

المالطلحاتن فكافى ىذا ىوى السٍّر  الذم جعلى منهم أكلئكى الرٍّجاؿى الًعظاـن أكلًئكى الرٍّجاؿى الًكبارهلل 
 صفاءي الٌسريرًة أيُّها اإلخوة.

 

يوـى فلنٌنا نيزىى بالحديًث عًن الٌظواىًر كالمظاىًر كاأليطيرن كلكٌننا عن تنظيًف قلوبًنا التي أٌما نحني ال
رانت عليها العفونةي معرضوفن كلو أنٌنا كشفنا عن طوايا أفئدتًنا ىذًه لرأيناىا عٌشان للكبرياءن لرأيناىا 

لٌذاتٌين لرأيناىا عٌشان لحبٍّ الكبرياًء عٌشان للعالبٌيةن للٌذاًت كالٌرأًم ا -كاهلًل الذم ال إلوى إال ىو-
كالرٍّئاسًة كالمجًد كالٌزعامةن لرأيناىا عٌشان لحبٍّ الماؿن كلحبٍّ الجاهن لرأيناىا عٌشان للحقًد على 
ااخرينن كمًن ااخركف؟ مسلموفى أيضان.. كعندما نحدٍّثي ىؤالًء الٌناًس باإلكثاًر من ذكًر اهللن 

ذم سارى عليًو صحابةي رسوًؿ اهللن كبتخليًة القلًب عًن الٌضغائًن كاألمراضن كبالٌسيًر على المنهًج ال



  

 ~1514 ~ 
 

ثم  تحليىًتها بحبٍّ اهلًل كالخوًؼ منى اهللن قالوا أك قاؿى أحدىمهلل إنٌها رائحةي تالوُّؼو أشمُّها من ىذا 
اسمهلل  الكبلـن كاٌتجهوا بالهجوـً الاٌلاعًع على ىذا المنهًج كلٍّون كحٌجتهم في ذلكى اصطبلحن

 )الٌتالوُّؼ(.

 

كلو أف  قلوبىنا كانت طاىرةن كلو أف  قلوبىنا كانت نظيفةن لتجاكىزنا االسمن كألخذنا المضموفن 
ًو  المضموفى الذم تمس كى بًو أصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى كلطٌبقناهي في حياتًنا. سمٍّ

ًو تزكيةنن سمٍّوً  سلوكان إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن ال ميشاٌحةى في االصطبلحن  احسانانن سمًٍّو تربيةنن سمٍّ
كلكن من مظاىًر الٌسوًء الذم رافى على حياتًنا أنٌنا نتهارجي بأسماءن كمن أجًل مالطلحاتن كنضيٍّعي 

 الجوىرى الث مينى الذم أمرنا بًو اهللي عز  كجل .

 

الٌطريعى الذم تشاءي بشرًط أف يكوفى موزكنان بميزاًف المهٌمهلل أف تتحو ؿى قسوةي قلبي إلى رٌقةن اسلًك 
ًو ما تشاءن المهمُّ أف يتحو ؿى قلبيكى من نموذجو للقسوًة كما كافى قلبي عمرى  شريعًة اهلًل عز  كجل  كسمٍّ

ما بًن الخطٌاب ييضرىبي بًو المثلن إلى قلبو في غايًة الٌرقًٌة كما  ؿى إليًو قلبي عيمىرى بًن الٌخطٌاًب في
بعد كاسليًك الٌسبيلى الذم تشاء. أال تركفى كيفى كافى عيمىري في جاىلٌيتًو مىضًربى المثًل في القسوًة 

ـى  ؿى أمره؟ كافى يالٌلي في القوـً صبلةى الفجًر كلٌما تبل قوؿى اهلًل عز  كجل هلل  كالًغلظًة كالفظاظة؟ ثم  إال
مغشٌيان عليًو كحيًملى إلى دارهن ككافى يعوديهي الٌناسي  ))إف  عذابى ربٍّكى لواقع * ما لوي من دافع(( خر  

خبلؿى ثبلثًة أيٌاـ. المهمهلل أف يؤكؿى حاليكى إلى مثًل حاًؿ عيمر كاسليًك الٌطريعى الذم تشاء. المهٌمهلل 
أف ييالًب ى ىؤالًء المسلموفى متآلفينى متحابٌينى كما كصفى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "أال 

ئكم بأقربكم مٌني مجالسان يوـى القيامة؟ أحاًسنيكم أخبلقانن الموٌطؤكفى أكنافانن الذينى يألفوفى أنبٍّ 
ًو ما  كيؤلىفوف". كال كاهلًل ال سبيلى إلى ذلكى إال طهارةي ىذا القلبن اسليك الٌطريعى الذم تشاءي كسمٍّ

 رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م. تشاءي على أف يكوفى طريقان ال يخالفي ىدمى اهللن كال يخالفي سٌنةى 

 

ىذا ىوى الٌدكاءي الذم أخذى الاٌلحابةي أنفسهم بًو فتحٌققت لهم معجزاتي الٌتأييدن أٌما نحني فالحي ه 
أنٌنا أكغلنا في المعاصين كلكن  عبلجى ىذًه المعاصي الظٌاىرًة يسيرن تضميده يسيره للجراًح يوًقفي 



  

 ~1515 ~ 
 

ألخطرى ىوى أف تكتًشفى الٌسرطافى الخفٌين كأف تبعثى بدكاءو إلى مكمًن الٌنزيف. كلكن  األشكلى كا
ىذا الٌسرطافن ىذا ىوى كاقعينا نحني المسلمين.. كالببلءي األطمُّ فوؽى ىذا كذاؾى أف  في المسلمينى 

وفى الذينى يريدكفى كيتمٌنوفى أف تكوفى لهمي الٌريادةي اإلسبلمٌية من يحاربوفى ىذا الٌنهجن كمن يحارب
الٌسيرى على صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى بحثان عن تزكيًة الٌنفس. أال تركف؟ أال تسمعوف؟ أقوؿي قولي 

 ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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 ػٕلِب ٠ىْٛ اٌفوػ ثبألٔج١بء ٍججبً ٌَقؾ هللا

 

 

ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ان. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذير 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أٌما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

دـ عليو الالبلة ما من ريب أف اهلل عز كجل أنزؿ على عباده دينان كاحدان منذ أف خلع سيدنا  
كالسبلـ كجعلو أكؿ نبي يوحى إليو إلى أف ختم النبوات كالرساالت ببعثة محمد صلى اهلل عليو 
كسلم ككيف ال يكوف األمر كذلك كربنا عز كجل ىو القائل في محكم كتابوهلل (شىرىعى لىكيم مٍّنى 

نىا ًإلىٍيكى كىمىا يػٍ يًن مىا كىص ى ًبًو نيوحنا كىال ًذم أىٍكحى ينى  الدٍّ نىا ًبًو ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدٍّ كىص يػٍ
ينى ًعندى الٌلًو  كىالى تػىتػىفىر قيوا ًفيًو). بل كيف ال يكوف األمر كذلك كربنا عز كجل ىو القائلهلل (ًإف  الدٍّ

ا ـي) كىو القائل (ىيوى سىم اكيمي اٍلميٍسًلمينى ًمن قػىٍبلي كىًفي ىىذى )ن كمن ثىم  فقد كاف حقان على كًل اإًلٍسبلى
من  منى باهلًل عز كجل أف يؤمٍن بنبوًة سائًر الرسًل كاألنبياءن كأف يعلمى ما قالوي اهلل عز كجل كيوقنى بو 
من مثل  قولو عز كجلهلل (الى نػيفىرٍّؽي بػىٍينى أىحىدو مٍّن رُّسيًلًو). ككاف حقان على كل مؤمنو باهلل عز كجل أف 

 سائر الرسل كاألنبياءن كأف يعرؼ لكلو مكانتو كمنزلتو عند اهلل سبحانو كتعالى.يحتفيى ببعثة 

 

كإذا كاف األمري كذلك فكيفى ال يفرحي اإلنسافي المؤمن باهلل كرسولو بل رسلون عندما يمر بمناسبة 
يتذكر فيها كالدة سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كيتذكر فيها رحمة اهلل سبحانو كتعالى 
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المهداة إلى عباده في مرحلةو من مراحل الحياة ىذه كعلى فترة من الرسلن إذ أكـر اهلل ىذه 
الخليقة ببعثة نبي جعل اهلل سبحانو كتعالىن من كالدتو برىانان ساطعان من البراىين الدالة على ألوىية 

الفرحن كبتجدد اهلل سبحانو كتعالى ككحدانيتو؛ بل كيف ال يشعر المؤمن باهلل كرسولو بالسركر ك 
ىذه المحبة لسيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـ كلسائر الرسل كاألنبياء كقد أشربنا القر ف حب 
ىؤالء الرسل جميعان بعد حب رسولنا محمد صلى اهلل عليو كسلمن كلقد ذكرت لكم من قبل 

الوموف يـو بمناسبة أف رسولنا صلى اهلل عليو كسلم عندما ىاجر إلى المدينة كسمع أف اليهود ي
عاشوراءن كسأؿ لماذا يالوموف ىذا اليـو قيل لوهلل ألنو يـو أنجى موسى من فرعوفن فقاؿ عليو 
الالبلة كالسبلـهلل "نحن أحع بموسى منهم" كأمر رسوؿ اهلل مناديان ينادم بين الناس "أال من لم 
سنة  يكن قد صاـ ىذا اليـو فليمسك بقيت النهار كمن كاف قد صاـ فليتم صومو" كمضت تلك

 من سنن المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بالـو يـو عاشوراء.

 

السيما من أىل الغرب كالببلد البعيدة عن  -كلكن يا عباد اهلل ما أبعد ما ابتدعو كثيره من الناس 
ما أبعد ما ابتدعو أكلئك الناس في يـو مولد سيدنا عيسى عليو الالبلة  -الدين كلو إجماالن 

عاـ كتوديع عاـو  خر من األعواـ الميبلدية ىذهن ما أبعد ما ابتدعوه السبلـن كلدل استقباؿ 
 كاخترعوه عما يحبو عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كعما جاء بو عيسى عليو الالبلة كالسبلـ.

 

كل ما يرضي سيدنا عيسى موضوع على العين كالرأسن ككل ما يتقرب بو اإلنساف إلى اهلل في يـو   
عثة نبي من األنبياء أيان كاف موضوعه على العين كالرأسن كلو أف ىؤالء الذين من أياـ الدىر يذكر بب

يتظاىركف باتباعهم لعيسى عليو الالبلة كالسبلـ عادكا في ىذا اليـو إلى عبادة يعبدكف اهلل عز 
كجل فيو إلى ذكرو هلل عز كجل لقلنا كما قاؿ رسولنا الحبيب المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ لما 

صـو يـو عاشوراء إذ يالومو اليهودن لقلنا نحن أحع بعيسى منهم كتسابقنا معهم إلى سمع عن 
مرضاة اهلل في مرضاة عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كلكن ما عبلقة ىذا الذم بيعث بو الرسل 

بل ما عبلقة ما شرعو اهلل عز  -فضبلن عن سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـ  -كاألنبياء جميعان 
أنزلو على أمو من الرسل كاألنبياء بما قد يتم من تقاليد كمظاىر تعرفونها في ذلك  كجل كحيان 

؟ أين ىو كجو العبودية هلل في ذلك؟ أين ىو كجو طواعية اهلل سبحانو كتعالى في ذلك؟  اليـو
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ككلكم يعرؼ ىذه التقاليد ااسنةن ككلكم يعرؼ ىذه العادات التي ال فائدة فيها إال للنفس 
كشهواتهان كليس لها من فائدة تعود إلى دين اهلل أبدانن كليس لها من فائدة تعود إلى شيءو  كغرائزىا

مما بعث بو عيسى عليو الالبلة كالسبلـ أبدانن كإذا كاف ىذا األمر كاضحان كإننا لنكرر ىذا الكبلـ 
بمعناه بشكل أك بآخر في كل عاـ في مثل ىذه المناسبةن فما أحرل أف نعود فنعلم أف التقليد 

الذم تعرفوف شيءه جاء الدين بلبطالون كعٌلمنا اهلل سبحانو كتعالى أف نتحرر منون كما الدين 
كىو اإلسبلـ كال شيء  -اإلسبلمي؛ بل أقوؿ ما الدين الذم ابتعث اهلل بو الرسل كاألنبياء جميعان 

و إال تحرير للعقوؿ ما الدين الذم ابتعث اهلل بو رسلو كأنبياءه في جملتو كتفاليل -غير اإلسبلـ 
من التقاليد كالقيود التي تالفد العقوؿ في األغبلؿ. كقديمان عندما رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم المشركين يعكفوف على تقاليد لهم بعيدان عن تحكيم العقل كالفكرن ناقشهم الرسوؿ صلى 

ًإذىا ًقيلى لىهيٍم تػىعىالىٍوٍا ًإلىى مىا اهلل عليو كسلم في ىذه التقاليد كأنزؿ اهلل سبحانو كتعالى عليو ق ولوهلل ( كى
ًإلىى الر سيوًؿ قىاليوٍا حىٍسبػينىا مىا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى  بىاؤيىيٍم الى يػىٍعلىميوفى   شىٍيئنا كىالى أىنزىؿى الٌلوي كى

 يػىٍهتىديكفى ).

 

بلؿ كيدعوه إلى أف يرتفع كيرتقي إلى ىذا ىو دين اهلل دين يحرر اإلنساف من األصفاد كاألغ
مستول العقل الذم متعو اهلل بون فجعلو بذلك ممتازان على الخليقة كلهان ىذه التقاليد ىي نفسها 
التقاليد التي يجن  إليها أكلئك الناس يـو عيد الميبلد أك ليلة رأس السنة الميبلديةن كما أغرب كما 

ع الذليلن كيتسابقوف مسابقة النعاج إلى ىذه أعجب موقف مسلمين تجدىم ينالاعوف اناليا 
التقاليد ااسنة التي ال معنى لهان لو أف نسبان كاف موصوالن بينها كبين عيسى عليو الالبلة كالسبلـ 
لتسابقنا جميعان إلى ذلكن كلكن جميعنا نعلمن كأىل الغرب يعلم كالشرؽ يعلموف أف ىذه عادات 

مظاىر ككلكم يعلم ىذه المظاىرن ما لنا كمالها؟ ما شأننا  تقليدية درج عليها الناس في بيوتهمن
ا ال ًذينى  مىنيوا الى تػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء) كقاؿ  بها؟ كلقد قاؿ ربنا سبحانو كتعالىهلل (يىا أىيػُّهى

اًفرًينى  أىٍكلًيىاء ًمن ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنينى كىمىن اهلل سبحانو كتعالى في محكم كتابوهلل (ال  يػىت ًخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكى
هيٍم تػيقىاةن).  يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىلىٍيسى ًمنى الٌلًو ًفي شىٍيءو ًإال  أىف تػىتػ قيوٍا ًمنػٍ

 



  

 ~1519 ~ 
 

لماذا يمرُّ أحدنا في األسواؽ في مثل ىذه األياـ كيلتفت يمينان كشماالن إلى كاجهة المحاٌؿ 
ير في شارع من شوارع أكربةن الشعارات ذاتها كالكلمات المختلفة المتنوعة فيتخيل إليو أنو يس

التقليدية ذاتها كالقطن ذاتو كالمظاىر ذاتهان فيم؟ كلماذا؟ أليس ىذا دليبلن على مكمن الذؿ في 
حياتنا؟ أليس ىذا دليبلن كما يقوؿ ابن خلدكفهلل )على أف المغلوب المقهور ذليل يشعر دائمان في 

لماذا نحب أف نسم جباىنا بميسم الذؿ؟ ىذا بعد أف بين اهلل سبحانو  السعادة في إتباعو لغالبو( ؟
 كتعالى لنا كشرح.

 

يقوؿ لي قائلهلل )إنو ارتزاؽ كاكتساب( باب رزؽن باب الرزؽ أيغلع أمامك فلم تجد سبيبلن تتأملو 
اب من عند ربك كلم تجد من سبيل تتأملو إال في اتباع كتقليد من نهاؾ اهلل عن تقليدىم!! أمُّ ب

رزؽ ىذا؟! أين بقي اإليماف إذان؟ أين بقي من معنان للتوكل على اهلل الذم قاؿ في محكم كتابوهلل 
هيم مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًيدي أىف ييٍطًعميوًف # إً  ف  الل وى (كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإٍلًنسى ًإال  لًيػىٍعبيديكًف # مىا أيرًيدي ًمنػٍ

ًة اٍلمىًتيني)ن كليت أف األمر كقف عند ىذه المظاىر كالزخارؼن مع أنها أمور ىيوى الر ز اؽي ذيك اٍلقي  و 
خطيرة كما قرر علماء الشريعة اإلسبلمية في ذلكن كلكن مع ذلك فلف األمور ال تقف عند ىذا 
الحدن انظركا كتأملوا كتالوركا ما الذم يجرم في البيوت كفي الشوارع كفي األماكن العامة في 

 لسنة الميبلدية.ليلة رأس ا

 

في الغرب يتطوحوف كيسكركف إذان ينبغي أف يكوف ىنا التطوح ذاتون ىنالك يضيعوف كذلك ينبغي 
أف يكوف الضياع ذاتو. ىنالك يبكي الواحد منهم على عمًر سنة كاملة مضتن كيشم رائحة 

ؽ نفسو في الموت في العمر ااتي فبل يجد سبيل ليغالب الموت الذم يغالب رائحتو إال أف يغر 
مزيد من اإلباحيةن كمزيد من التقلب في الشهوات ااسنة إذان كذلك نحن ىنا ينبغي أف نالنع 
األمر ذاتون كذلك نودع العاـ الماضي بالحسرة كاألسى كنستقبل العاـ المقبل بمزيد من التمرغ 

أكلئك إف في  كمزيد من االختناؽ في الشهوات ااسنةن أمُّ تقليد ىذا؟ ما ىو الموقف الذم يقفو
أقالى الغرب أك في أم مكاف  خرن ما ىو الموقف الذم يقفونو منا عندما يجدكننا ذيليين لهمن 
أتباعان أذلةن لهمن مهما صنعوا فعلنا مثلهمن مهما أخطأكا كررنا أخطاءىمن أم  صورة يركنها فينان 

 ككيف يزدركننا؟



  

 ~1511 ~ 
 

 

ينا من االعتزاز بدين اهلل الذم ابتعث ىذا إف لم نكن نخشى من عقاب اهللن ىذا إف لم يكن لد
اهلل بو موسى كعيسى ك إبراىيم كاألنبياء جميعانن كتوجهم بخاتمة الرسل كاألنبياء محمد عليو 

الالبلة كالسبلـن إف لم نكن نعتز بشرؼ ىذا الدين الذم رفعنا اهلل عز كجل إلى سدتو فلنعد إلى 
نحن بأيدينا؟! ال يمكن ألمة ترانا نتبعها إتباع  مكاف العزة في كياننا كيف تمزؽ؟ بل كيف مزقناه

الذليل األعمى كننقاد لها كراء دكف أم باليرة ال يمكن أف تحترمنان ال يمكن أف تقدرنا كما أكثرى 
ما قرأنا لهم كتاباتو نشرت تعبر عن ازدراءو عجيبو لنان كقديمان قاؿ المثل العربيهلل )المرء حيث 

فسو موضع المتبوع اتبعو الناسن كإف كضع نفسو موضع التابع يضع نفسو(ن فلف كضع اإلنساف ن
قاده الناسن ففي أم مكاف ينبغي أف نضع أنفسنا فيو كقد رفعنا اهلل  عز كجل كجعلنا خير أمة 

 أخرجت للناس كأكرمنا بكل مقومات اإلعزاز؟

 

مم المحيطة بنا فلئن كضعنا أنفسنا في المكانة التي كضعنا اهلل فيها فلسوؼ تركف كيف تتحوؿ األ
لتكوف أتباعان لكمن أما إف أردنا أف ننكه على أعقابنا كنلوم رؤكسنا ذالن كننالاع كراء أكلئك 

ااخرين في مثل ىذه المناسبات إمعانان في التقليدن أم تقليد؟ التقليد السخيف الذم ال يقره عقل 
معن في ىذا الموقف الذليل ال يقره منطع ال يقره خيلعن إف ىو إال الضياعن نعم إف أردنا أف ن

المهينن فلننا بهذا نضع في أعناقنا الزماـن كنعطي طرؼ الزماـ ألكلئك الناس ليقودكنا إلى حيث 
 يشاؤكفن كذؿ الدنيا ال قيمة لو أماـ ذؿ ااخرةن كذؿ الدنيا عرض زائل أماـ ذؿو أشد كأبقى .

 

ف يرزقنا من الوعي ما نشعر بو أننا أتباع أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يعزنا بهذا الدين القويمن كأ
لسائر الرسل كاألنبياءن كأننا نبجل سائر الرسل كاألنبياء الذين أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى  بهمن 
كتلك سنة رسولنا محمدو عليو الالبلة كالسبلـن كلكن  رائدنا في السيًر كراءى ذلكى كلو إنما ىو 

 دو عليو الالبلة كالسبلـ.قر ف ربنان إنما ىو سنة رسولنا محم
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 رؤط١ً فمٟٙ ٌّشوٚػ١خ االؽزفبي ثبٌٌّٛل

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 فسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلموف كن

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ـى ىذا الٌدينى  هلل أف  اهللى سبحانوي كتعالى أقا ىٌياًت ىذا الٌديًن التي ال يجهليها أمُّ مسلمو إف  من بىدى
يمكني المعظ مى على أساسيًن اثنينهلل أك ليهما مبادئي كٌليةه ساطعةه ال يمكني أف يتسر بى إليها كبلـن كال 

أف تكوفى مح   نظرو أك اجتهاد. األساسي الثٌاني ساحةه اجتهاديٌةه لحكمةو بالغةو تركها اهللي سبحانوي 
كتعالى تحتى أبالاًر المسلمينى الاٌلادقينى كبالائرىمن يجتهدكفى فيها حسبى رؤيتهم كمىلىكاتًًهمي 

لى أف يأتيى أمري اهلًل سبحانوي كتعالى اإلسبلمٌيةن كحسبى ما يجدُّ منى المالالً  المتطٌورًة المختلفًة إ
 كتقوـى الٌساعة.

 

ىذًه حقيقةه ال مريةى فيهان كمن أكبًر األدل ًة على ىذا األساس الثاني الذم يتمٌثلي في ىذًه الٌساحًة 
ـي فيما ركاهي مسلمه في صحيحًو كغيريههلل "إذا اجتهدى  االجتهاديًٌة قوؿي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

 كمي فأصابى فلوي أجرافن كإذا اجتهدى الحاكمي فأخطأى فلوي أجره كاحد".الحا 
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إٌنكم تبلحظوفى كما الحظى العلماءي جميعان من قبلن منذي أف سمعوا ىذا الكبلـى من فًم رسوًؿ اهلًل 
ـي يقرٍّري أٌكالن  أف  في ىذا صٌلى اهللي عليًو كسل مى إلى يوًمنا ىذاهلل أف  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

الٌديًن جانبان اجتهاديٌان يفور بأحكاـو كثيرةو خاضعةو للٌنظًر كاالجتهادن كمن ثم  فهيى خاضعةه لبلختبلًؼ 
أيضانن ذلكى ألف  كل  أمرو أخضعوي اهللي عز  كجل  الجتهاًد عبادًه فهوى بدكًف ريبو خاضعه للخبلًؼ أيضان 

د شاءى ببالًغ حكمتًو أف يكوفى ىذا الجانبي من جوانًب دينًو في ذلك. كإذا كافى البارم عز  كجل  ق
العظيًم خاضعان الجتهاًد عبادًه بدالن من أف يكوفى مبتوتان فيًو ببيافو حاسمو جازـو من لىدينو. كمعنى 
ذلكى أف  اهللى عز  كجل  ما فت ى بابى االجتهاًد في ىذًه القضايا إال كفت ى إليها بابى الخبلًؼ في 

 رأًم أيضان.ال

 

فكما شرعى اهللي سبحانوي كتعالى في ىذًه الٌساحًة االجتهادن شرعى في الوقًت ذاتًو في ىذًه الٌساحًة 
ذاتها االختبلؼن كمن ثم  فهو اختبلؼه تعاكنيٌّ ال اختبلؼي شقاؽو كتمسُّكو كتنازعن ىو اختبلؼه 

بي كالمخطئي بتالريً  كبلـً رسوًؿ اهلًل اجتهادمٌّ يثابي عليًو المختلفوفى جميعانن بمن فيهمي المالي
صٌلى اهللي عليًو كسل مى كبيانون أفي ىذا البياًف من ريبو أيُّها اإلخوة؟ أـ ىنالكى من يشكُّ في كىًلًم 

 رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى كقولًو؟

 

التي لم يجهلها األجياؿي  كلكٌنا على الٌرغًم من ىذا البياًف الواض ن كعلى الٌرغًم من ىذًه الحقيقةً 
الٌسابقةي منى المسلمينى إلى يوًمنا ىذان ما نزاؿي نرل أبوابان من الفتًن تػيفىت  ي بدالن من أف تيغلىعن كما ىيى 
ىذًه األبواب؟ أبوابه تمر ري منها الفتنةي عبرى ما شرعى اهللي عز  كجٌلن كعبرى ما استن وي رسوؿي اهلًل صٌلى 

م. ألف  اهللى سبحانوي كتعالى شاءى بعظيًم حكمتًو أف يكوفى في اإلسبلـً جانبه لم يمد  اهللي عليًو كسل  
فيًو الٌشارع بل تركوي الجتهاًد المجتهدينن جاءى من جعلى ىذا البابى منفذان إلى فتنةن كألف  اهللى 

وفى اختبلفهم اختبلفان سبحانوي كتعالى شاءى أف يكوفى ىذا االجتهادي مبعثان لبلختبلًؼ كأكصاىم أف يك
 تعاكنٌيان كما قلتن جاءى من نك سى فجعلى ىذا االختبلؼى اختبلفان عدكانٌيان.
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على الٌرغًم من ىذًه الحقيقًة الواضحًة نجدي من يتسر بي إلى ساحًة االجتهاًد ىذًه كال حرجى في 
غنيى ىذًه الٌساحةى بآرائًو ثم  ذلكى كال عتب عليون كلكٌنوي بدالن من أف يدخلى إلى ساحًة االجتهاًد في

يترؾى لآلخرينى اجتهاداتهم أيضانن بدالن عن ذلكى يدخلي إلى ىذًه الٌساحًة كما يدخلي المبلكمي ساحةى 
اللعًب يتباىى بعضبلتًو العلمٌيًة من أجًل أف يلكمى ااراءى األخرل فيقضيى عليها إًف استطاعى إلى 

 ذلكى سبيبلنن.

 

مناسبةن كعلى الر غًم من تكرارنا كتأكيًدنا لهذًه الحقيقًة البدىٌيًة الواضحةن  في كلٍّ كقتن كفي كلٍّ 
كعلى الٌرغًم من أنٌنا نسيري في ىذًه الٌساحًة نجتهدي فيما نبتغي أف نجتهدى فيون كنسأؿي اهللى أف ال 

كننظري إلى إخواننا يحرًمىنا منى األجًر الواحًد إف أخطأنان كأف يكتيبى لنا كماؿى األجريًن إف أصبنا. 
الذينى سلكوا مسالكى أخرل في االجتهادن فندعو اهللى لهم بمثًل ما دىعىونا ألنفًسنان ثم  نمسكي 

 ألسنتنا عن قالًة الٌسوءن كعن الٌتجريمن كعن الٌتخطيءن كعن الٌتضليًل كالتبديع في حقٍّهم.

 

كما قلتي لكم دخوؿى المبلكًم إلى ساحًة   على الٌرغًم من ىذا كلًٍّو نجدي من يدخلي إلى ىذًه الٌساحةً 
هلل ال أدرم لعٌلي أصبتي أك أخطأتن يجعلي من اجتهادًه سيفان  اللعبن كبدالن من أف يجتهدى كيقوؿى

 بٌتاران إف استطاعى قط عى بًو أكصلةى ااخرين.

 

ن كأف  منى الخيًر كل ما جاءى شهري ربيع اجتهدنا كرأينا أف  من الخيًر أف نحتفي بذكرل مولًد رسوًؿ اهلل
نيا كمشاغلىها تيقيمى  أف نعودى فننتعشى بسيرًة المالطفى عليًو الالبلةي كالٌسبلـن سي ما كأف  مبلىيى الدُّ
بيننا كبينى سيًٍّدنا رسوًؿ اهلًل حواجبى صفيقةن تجعلينا ننسى صلتىنا بهذا الٌسيًٍّد العظيمن بهذا الٌنبيٍّ 

نبياءن نجتهدي في ىذا الٌطريًع كنقوؿهلل إف أصبنا فلنا أجراًف بلذًف اهللن كإف المبج ًل خاتًم الرُّسيًل كاأل
أخطأنا فلن نحرـى منى األجًر الواحًد على كلٍّ حاؿ. كلكن  إخوةن لنا .. يسخركفن كينكركفن 

كيبسطوفى ألسنتهم بما يخرجي عن معنى اإلسبلـ. يأتي من يقوؿهلل إف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
ل مى كيًلدى مٌرةن كاحدةن فمالكم توىلٍّدكنىوي كل  عاـو ككل  عاـو كذا ككذا مٌرة؟ ككلُّكم يعلمي أف  ىذا كس

الكبلـى ال يمكني إدخالوي في معنىن من معاني الٌدينن إنٌوي كبلـي سخريةو في شكلًو كمضمونو. ىذا 
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لوالدًة المعنى الحقيقٌين فلف  أيٌان من الٌناًس الذم يقوؿي ىذا الكبلـى يعلمي تمامان أنٌوي إذا كافى يقالدي با
لم يزعيم أف  رسوؿى اهلًل كيًلدى أكثرى من مٌرةن كيًلدى كالدةن كاحدةن ثم  توٌفيى كفاةن كاحدةن كليسى ىنالكى 
نا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى يزعمي أنٌوي بهذا االحتف اًؿ أحده مٌمن يقيمي االحتفاالًت بذكر سيدٍّ

 استولدهي من أمًٍّو من جديدن ال الن حٌتى يناقشىنا ىذا القائلي بهذا الكبلـ.

 

هي بعقولًنا تذكُّرانن أف نستعيدى كالدتوي  بقيى معنىن كاحده لهذا الكبلـن ما ىوى ىذا المعنى؟ أف نستولدى
ما قلتي لكمي الملهياتي بألبابًنا تذكُّران بعدى نسيافن تذكُّران بعدى غفلةن فما الذم يضيرهي كقد حالت ك

كالمنسياتي كحجبت ذكرل حبيًبنا عٌنا عامان كامبلن بما تعلموفى من أسباًب الملهياًت الٌدنيويًٌة 
كشواغًلها؟ ما الذم يقضُّ مضجعو؟ أف نمزٍّؽى ىذًه الحيجيبى في ىذا الٌشهًر لنستولدىهي ذكران في 

أيسًدلىت فيما بيننا كبينوي حيجيبي الٌنسياًف كحيجيبي  عقولًنان كذكران في نفوًسنا كألبابنان أىيسعدهي كقد
اإلعراًض كحيجيبي االستغراًؽ في الملهياًت كالمنسياتن حيجيبي االستغراًؽ في الٌشهواًت كالٌتجارًة 
كالماًؿ كما تعلموفن أيسعدهي أف نبقى على ىذًه الحاؿ؟ كأف ال نعودى فننتعشى بذكرل نبيٍّنا محم دو 

ًو كسل مى في كلٍّ عاـو مٌرةن لعٌلنا بهذا نقفزي فوؽى ىذًه الحواجًز فنبقى دائمان معى رسولنا صٌلى اهللي علي
محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل م في الذٌكرل؟ بل ما يضرُّهي كماذا يضيرهي أف نتجاكزى كنقفزى فوؽى مرحلًة 

شان مع أكامرًه كنواىيو؟ ماذا يضيري في كفاتًو فنكوفى معوي ككأنٌوي ال يزاؿي في حياتًو ذكران كتالٌوران كعي
 ىذا؟

 

ىب أنٌنا اجتهدنا فأخطأنان كاجتهدتى فأصبتن لماذا تضنُّ علينا باألجًر الواحًد كقد أكرمكى اهللي 
باألجرين؟ ثم  ما الذم جعلكى تكذب بأٌنكى اطٌلعتى على الغيًب فكنتى أنتى الحائزى على األجريًن 

جًر الواحد؟ لو أنٌنا في ىذًه الٌدنيا عرفنا من المخطئي كمن الماليبي إذان ككٌنا نحني الحائزينى على األ
لم تعد ىذًه المسألةي مسألةن اجتهاديةن ألف  الحع  قد اٌتض ى فيهان كليسى معنى كوًف ىذا األمًر 

 كأمثالًو أمران اجتهاديٌان إال ألف  االحتماالًت المختلفةى تدكري من حولًو فتتغٌشاه.
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فقد كافى الماليبي قاببلن ألف يكوفى مخطئانن ككافى المخطئي قاببلن ألف يكوفى ماليبانن كرحمةي  كبذلكهلل
 اهلًل عز  كجل  كٌسعت لنا ىذًه الٌساحةى لتضم  الجميعى في دائرةً  رحمتو. فمالكى تضيٍّعي ىذًه الٌرحمة؟

 

فيها العلماءي قىٌ هلل أف  للمبادًئ كشيءه  خرهلل نحني نعلمي أف  من قواعًد ىذا الٌديًن التي لم يختلف 
ـه ذرائعٌيةن فريب  أمرو مباحو تحو ؿى إلى محر ـو ألنٌوي  ؿ إلى أف يكوفى ذريعةن  كلؤلحكاـً المختلفًة أحكا
لمحر ـن كرب  أمرو مباحو  ؿى إلى مندكبو بل كاجبو ألنٌوي أصب ى ذريعةن لمندكبو أك كاجب. األشياءي 

يسكت الٌشارعي عن أحكامها مباشرةنن حٌتى الٌذرائعي المرتبطة بهان فلذا تيعطى أحكامىها عندما 
اجتمعى الٌناسي ألمرو منى األموًر كلم يكن للٌشارًع في ذلكى نهٌّ قاطعن ننظري إلى الٌنتائًج المنبثقًة عن 

ى منكرن ىذا االجتماعن إذا كانت نتائج مخالفةن لديًن اهلًل عز  كجل  تزٌجهم في معاليةن تحملهم عل
فلف  ىذا المباحى يالب ي محر مان. أٌما إذا رأينا أف  ىذا االجتماعى الذم لم تكن لوي سابقةي عهدو كلم يكن 
معركفان ال في عالًر الاٌلحابًة كال الٌتابعينى كال من بعدىىمن كلكٌنا نظرنا فرأيناهي يخرجي نتائجى ترضي 

حًة الواجباًت فلف  ىذا العملى المباحى يالب ي مندكبان أك اهللى عز  كجل  في ساحًة المندكباًت أك في سا
يالب ي كاجبان. قرأنا ىذا في بحًث الٌذرائعن كأجمعى عليًو العلماءي جميعانن فلنفرض أف  احتفاءى 

المسلمينى برسولهم بدعةه لم ترد في الٌديًن قىٌ ن ليسى عليها نهٌّ ال في القر ًف كال في الٌسٌنةن 
عقوؿ؟ نتتٌبعي عن طريًع عقولًنا نتائجى ىذًه االحتفاءات؟ مًن الذم يجهلي منكم أف   كلكن أليست لنا
من الذم يجهلي أنٌها أثمرت ثماران طٌيبةن  -سواءه عيقدت في بيوتو أك مساجد  -ىذًه االحتفاالًت 

بعدى أف كانت  عظيمة؟ كمًن الذم يجهلي أف  كثيران من بيوتاًت الٌشاـً أكرمها اهللي بالهدايًة كالٌرشدً 
 غريقةن في بحاًر الٌضبلًؿ كالٌتيًو بفضًل ىذًه االحتفاالًت أك سمٍّها الموالدى كما تحٌب.

 

إذانهلل فنحني ننظري إلى اجتماعاًت الٌناًس كإلى أعمالهم كأنشطتهمي المختلفًة حسبما ننتهي إليًو من 
 بلوًف الطٌاعاًت كإف بلوًف المعاصي.نتائجن ىذًه الٌنتائجي ىيى التي تلوٍّفي ىذًه األعماؿى إف 

 

كشيءه أخيره كأخيرن ككم أكدُّ أف ال نحتاجى إلى إعادًة ىذا الكبلـن نحني عندما نجتمعي معى إخوةو لنا 
في مسجدو أك في دارو نتلو سيرةى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ما زعمنا يومان منى األيٌاـً أنٌوي عمله 
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الٌشارعي كالبلًة الٌضحى أك كالبلًة الجمعًة مثبلنن بل كٌنا كال نزاؿي نقوؿي ىيى  مسنوفه نه  عليوً 
أنشطةه اجتماعٌيةن إال أف  لهذًه األنشطًة االجتماعٌيًة  ثاران دينٌيةن إيجابٌيةن كلٌما رأينا أف  ىذًه األنشطةى 

الخيرى من خبلًؿ ىذا الٌدينن ال كاهلًل  لها  ثاريىا الٌدينٌيةي المفيدةن ككٌنا نحبُّ لديننا الخيرى كألنفًسنا
لم يكن لدينا اختياره في أف نفتٍّ ى الٌسبيلى إلى ىذًه االحتفاالتن كإنٌنا لنشعري أنٌنا خونةه في حعٍّ ديًننا 
أف نغلعى أبوابى ىذًه االحتفاالًت كنحني نعلمي نتائجىها اإليجابٌيةى المفيدةى في ىدايًة الٌناسن في ترقيًع 

في ربً  قلوبهم بنبٌيهم محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل من في انتهاًز الفرصًة في األمًر بمعركؼن قلوبهمن 
 بالٌنهًي عن منكر.

 

كلكٌني أعودي فأقوؿهلل ىب أنٌنا اجتهدنا فأخطأنان أليسًت المسألةي مسألةن اجتهاديٌة؟ فما لهؤالء 
خوًة يحرموننا من أجرو أكرمنا بًو اهللي سبحانوي اإلخوًة يغلقوفى ساحةن فتحها اهلل؟ ثم  ما لهؤالًء اإل

كتعالى؟ كمالهم كل ما جاءت مناسبة فتحوا بابى فتنةو عن طريًع سخريةن أك فتحوا بابى سخريةو عن 
طريع تفتيًل العضبلًت العلمٌيةن كنعوذي باهلًل من أف يتحو ؿى العلمي الذم أكرمنا بًو إلى تفتيًل عضبلتو  

يتالارعوفى في ساحًة المبلكمةن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيمى لي  كالمبلكمينى الذينى 
 كلكم...
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 ٌّبما ال ٠ٕظو هللا ػجبكٖ اٌّئ١ِٕٓ؟

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
حالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أ

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

مان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف  من شأًف الفتًن التي قد يبتلي اهللي سبحانوي كتعالى بها عباده أنٌها تزيدي المؤمنينى باهلًل إيمانانن كتزيدي 
 اهلًل سبحانوي كتعالى حيرةن كشركدان. الٌتائهينى كالٌضالٌينى عن صراطً 

 

أٌما المؤمنوفى باهلًل عز  كجٌلن المطٌلعوفى على سنًن اهلًل كقوانينًو في عبادهن فلف  الفتنى مهما كىثيرت 
كادلهٌمت ال تزيدىم إال يقينان باهلًل سبحانوي كتعالى. بل إف  من شأنًها أف تضاعفى إيمانهم. كأٌما 

الذينى لم يسبع لهم أًف التفتوا إلى سنًن اهلًل في عبادهن كلم يالغوا إلى قوانينًو التي  أكلئكى الٌتائهوفى 
يأخذىم بهان فلف  ىذًه الفتنى تزيديىم ضبلالن كما قاؿى اهللي سبحانوي كتعالىهلل )كما ييًضلُّ بًو إال 

 الفاسقين(.

 

إليها شذكذ. ىذًه األرضي هلًل هلًل سبحانوي كتعالى سننه في عبادًه ال يلحقيها خلف كال يتسٌربي 
سبحانوي كتعالىن كلكن من الذم يرثيها؟ مًن الذم يهيمني عليها؟ يأتي البيافي اإللهيُّ مجيبان ليقوؿهلل 
)كلقد كتبنا في الٌزبوًر من بعًد الذٌكًر أف  األرضى هلًل يرثيها عبادمى الاٌلالحوفى إف  في ىذا لببلغة لقوـو 
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سبحانوي كتعالى. كيقوؿي أيضانهلل )كقاؿى الذينى كفركا لرسلهم لنخرجٌنكم من  عابدين(. ىكذا يقوؿي اهللي 
أرضنا أك لتعودف  في مٌلتنا فأكحى إليهم ربٌهم لنهلكن  الظٌالمين كلنسكنٌنكمي األرضى من بعدىم(. ثم  

 قاؿهلل )ذلكى لمن خاؼى مقامي كخاؼى كعيد * كاستىفتىحيوا كخابى كلُّ جٌبارو عنيد(.

 

سنني اهلًل في عبادهن كال يلحقيها خلف. انظركا ماذا يقوؿي اهللهلل )كقاؿى الذينى كفركا لرسلهم(ن ىذًه 
كقد استبد  بهمي الطٌغيافي كاستشرل الًكبرهلل )لنخرجٌنكم من أرًضنا أك لتعودف  في مٌلتنا(. ىكذا قاؿى 

جوابي اهلًل لهم؟ )فأكحى  الذينى كفركا لرسلهم كلمن اتٌبعهم من المؤمنينى كالاٌلالحين. فماذا كافى 
 إليهيم ربٌهم لنهلكن  الظٌالمينى كلنسكنٌنكمي األرضى من بعدىم(.

 

كىذا قانوفن كلم يكن أمران عشوائٌيان أك حدثان عارضانن كلذلك قاؿى من بعدهلل )ذلك...(ن أم ىذا 
ـى الظٌالمين أنا سه أك قوـه أك أٌمةه المنطعي يتكٌرري )لمن خاؼى مقامي كخاؼى كعيد(. كٌلما كيًجدى أما

 منوا باهلًل عز  كجل  كأحيىوا إيمانهم بالخوًؼ من مقاـً اهلًل عز  كجل ن بالخوًؼ من كقوفهم بينى يدًم 
اهلًل سبحانوي كتعالىن كالخوًؼ من كعيده. كضعوا ذلكى كٌلوي من حياتًهم موضعى الفاعلٌيًة كالٌتنفيذن 

لكي الظٌالمينى الذينى يجابهونهيم كيجعلي األرضى ميراثان لهؤالًء الذينى قانوفى اهلًل الذم ال يتبٌدؿهلل أنٌوي يه
 يخافوفى مقاـ اهلًل كيخافوفى كعيده.

 

ـى الظٌالمينى من يكونوفى على ىذًه الٌشاكلةن فلف  اهللى ليسى من شأنًو أف يهلكى  كلكن إذا لم يوجد أما
لى أف يأتيى الميقاتي المحٌددي إلقامًة الٌساعة. ال بد  الظٌالمينى ىكذان ال بد  أف تبقى الحياةي مستمٌرةن إ

ـى اهلًل  أف تسرمى الحياةي على طبيعًتهان فلٌما أف تكوفى األرضي ميراثان لهؤالًء الذينى  منوا كخافوا مقا
كخافوا كعيده. أك ال يوجدي ىؤالًء الٌناسن فلف  اهللى يسٌلمي األرضى عندئذو ألسوًأ عبادهن ىكذا يقوؿي 

 هللي سبحانوي كتعالى.ا

 

كالمؤمنوفى في الظٌاىًر كالمسلموفى في ىذًه األيٌاـً كثيرن كثيره جٌدان. كلو نظرى اإلنسافي إليهم نظرةن 
سطحٌيةن لعجبى من سياسًة اهلًل في عبادهن كلربٌما داخلوي الٌريبي كتساءؿهلل لماذا يهملي اهللي عبادهي 
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سائلى المرتابى تأٌملى في ديًن اهلًلن ككقفى عندى بعضو من كبلـً المؤمنينى ىؤالء؟ كلكن لو أف  ىذا المت
رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من كأصغى إلى رسوًؿ اهلًل كىو يالفي ىؤالًء المؤمنينى المسلمينى 

الكيثير في ىذا الوقتن يالفهم بماذا؟ يالفهم بأنٌهم غثاءه كغثاًء الٌسيل. عندئذو نعلمي الٌسٌرن كندرؾي 
اهللى عز  كجل  ال يتعاملي مع عبادًه بالكمٍّ العددمٍّ كلكٌنوي يتعاملي معهم بناءن على ما استقر  في  أف  

يًن ىما من صفًة كلٍّ مؤمنن ينظري إلى  قلوبهم من اإليماًف الحقيقيٍّ باهلل. ثم  من ىذيًن األمريًن الل ذى
ـى اهلًل سبحانوي كتعالى غدان كخاؼى كعيد ه. ليكونوا قٌلة؛ ينالريىمي اهللي سبحانوي كتعالى من خاؼى مقا

كيعطيهم مقاليدى األمرن )ككم من فئةو قليلةو غلبت فئةن كثيرةن بلذًف اهلل(. كلكن ماذا تفيدي الكثرةي 
عندما تكوفي غثاءن كغثاًء الٌسيل؟ كلعٌلكم جميعان كعيتيم أك سمعتم ىذا الحديثى الٌنبوم  العظيمهلل 

كما تداعى األكلةي إلى قالعتها(. قالواهلل أمن قٌلةو نحني يا   -من كلٍّ فئة-ممي )ستداعى عليكمي األ
هلل )بل أنتم كثيرن كلكٌنكم غثاءه كغثاًء الٌسيل. كسينزعن  اهللي الٌرىبةى منكم من  رسوؿى اهلًل يومئذو؟ قاؿى

هلل )حبُّ قلوًب أعدائكم. كسيقذفن  في قلوبكمي الوىن(. قاؿى أحدىمهلل ما الوىني يا رسوؿى اهلل ؟ قاؿى
 الٌدنيا ككراىيةي الموت(. حبُّ الماؿن حبُّ الٌشهواتن حبُّ الٌزينةن حبُّ األىواء.

 

ىذا الحبُّ إذا استولى على النفوًس ال يعلمي أصحابي ىذًه الٌنفوًس طريقان يؤٌديهم لبللتجاًء إلى اهلًل 
لفتنن ال يعلموفى سبيبلن للعودًة إلى عندى الض ٌراءن كال يعلموفى مهما ضاقت بهمي المحني كتهٌددتهمي ا

اهلًل كااللتجاًء إلى اهلًل سبحانوي كتعالى. ذلكى ألف  الٌشهواًت أسرت أفئدتهمن كألف  حب  الٌدنيا كحب  
ـى فتنةهلل التجؤكا إلى أميركا قبلى  الماًؿ ىيمنى على مشاعرىمن إف ضافت بهم فتنة أك رأىكا أنفسهم أما

هلل ال ينظري إلى عبادًه عٌدانن كال -مٌرةن أخرل أقوؿ  -البارم سبحانوي كتعالى االلتجاًء إلى اهلل. ك 
يتعاملي معهم على أساسو من الكٌم. كلكٌنوي يتعاملي معهم على أساسو من الاٌلدًؽ أك عدـً الاٌلدؽ. 

 كالاٌلدؽي يظهري في القلبن كلوي دالئل في الظاىرن ال بد  أف يمتحنى اهللي عباده.

 

كا إلى طالوتى الذم اختارهي اهللي سبحانوي كتعالى قائدان ليقودى أصحابوي إلى قتاًؿ ذلكى انظركان انظر 
الطٌاغية. كيفى كافى الٌنالر؟ كبما ابتلى اهللي سبحانوي كتعالى طالوتى كقومو؟ )كلػٌما فاللى طالوتي 

شربى منوي فليسى مٌني  بالجنود(ن ىكذا يقوؿي اهللي سبحانوي كتعالىهلل )قاؿى إف  اهللى مبتليكم بنهرو فمن
كمن لم يطعموي فلنٌوي مٌني إال من اغترؼى غرفةن بيدًه فشربوا منوي إال قليبلن منهم(. ابتبلىمي اهللي بشيءن 
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قد يقوؿي أحديناهلل ما سرُّ ىذا االبتبلء؟ كما فائدتو؟ أك ما الٌضرري فيو؟ ابتبلىمي اهللي بنهرو كىم على 
)فمن شربى منوي فليسى مٌني(. ترل ماذا سيالنعي الجند؟ األمري ليسى  ظمأن كجاءى األمري اإللهيُّ يقوؿهلل

ـى شربن إنٌما األمري عبارةه عن طواعيةو كخضوعو ألمًر اهلًل أك عدـً خضوعو ألمًر اهلل.  أمرى شربو أك عد
من المسألةي عبارةه عن استخراًج ىذًه الحقيقًة من القلب كإبرازًىا أمران كاضحان في الٌسلوؾن )ذلكى ل

 خاؼى مقامي كخاؼى كعيد(.

 

)فمن شربى منوي فليسى مٌني(. ككصلوا إلى الٌنهرن فكانًت الٌنتيجةي اف  أكثرىم شربى منى الٌنهر. لم 
يكن ىنالكى خوؼه من مقاـً اهللن كال خوؼه من كعيًد اهلل. بقيت قٌلةه لم تشربن تلكى القٌلةي ىي 

كمن ثم  قاؿى اهللي سبحانوي كتعالىهلل )ككم من فئةو قليلةو  التي اصطفاىا اهللن كىيى التي كانت الٌسندن
 غلبت فئةن كثيرةن بلذًف اهلل كاهللي مع الاٌلابرين(. كذا يقوؿي اهللي سبحانوي كتعالى.

 

البارم عز  كجل  يمتحني عبادهن كىوى يعلمي ما استقر  في بواطنهم كفي أفئدتهم. كلكن  اهللى من شأنًو 
ذم خفيى في أفئدتهم ليكوفى كاضحان في عبلنيتهمن على ىذًه العبلنيًة يعاملهم إف أف ييظهرى ىذا ال

بالٌنالًر كإف بأتونو. كإف كانت ىذًه ىيى سٌنةي اهلًل في عبادًه فتعالوا فانظركاهلل ىل استأىلنا الٌنالرى 
وًر من بعًد الذٌكًر حقيقةن؟ ىل استأىلنا أف نكوفى مٌمن قاؿى اهللي عز  كجل  عنهمهلل )كلقد كتبنا في الٌزب

أف  األرضى هلًل يرثيها عبادمى الاٌلالحوف(. ىل نحني من عبادًه الاٌلالحين؟ ىل لو كٌنا مٌمن ابتبلىمي 
اهللي بهذا النػ هىًر كنحني على ظمأو ال نشربي من ىذا الماًء كنؤثري الٌظمأى القٌتاؿى على الٌرمٍّ في ىذًه 

كٌنا نرتكبي المحٌرماًت جهران. كإذا كٌنا نتعاملي مع الخمًر   الحاؿ؟ كشربي الماًء من المباحاًت إذا
أكثرى مٌما نتعاملي مع الماء. في بعًض ببلًدنا العربٌيةهلل الخموري منتشرةه في األسواًؽ كاألماكًن 

 كالٌشوارًع العاٌمًة أكثرى مٌما ينتشري الماءن كلعٌلكم تعلموفى البلدةى التي أعني. كمنى المحٌرماًت شهواتينا
 الٌداعرةن أىواؤنا المستبٌدةن ماذا أبقت من الفوارًؽ بيننا كبينى أميركا كأكركبٌا؟

 

عاد األمري سواءه بسواءن تحٌطمت الحواجزن كىل الحواجزي إال البنياف؟ كىًل الحواجزي إال تقول اهلًل 
 سبحانوي كتعالى؟
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لمةو كبلدةو غيًر مسلمةو؟ كالمقياسي ىذا في ليلًة رأًس الٌسنًة الميبلديٌةن أمُّ فرؽو بقيى بينى بلدةو مس
)الٌرائي( الذم يراهي كلٌّ منكم في داره. أنا أسأؿي كعلى كلٍّ مٌنا أف يجيبهلل ماذا بقيى من الفرؽو في 
تلكى الليلًة بينى شوارًعنا اإلسبلمٌيًة كأنديتنا كمبلىينان إف ص   أف نقوؿهلل المبلىي اإلسبلمٌية. كتلكى 

 األخرل؟ أمُّ فرؽو بقي؟الٌشوارًع كالمبلىي 

 

في الببلًد التي طافت بها المحني كطافت بها ىذًه الفتنةن ماذا جرل في تلكى الليلة؟ كىم بينى 
شٌقيٍّ الموتن كىم في حالةو ال يعلموفى مآلهم بعدى أيٌاـو أك بعدى ساعات. أينى االلتجاءي إلى اهلًل عندى 

 أميركا قبلى أف يلتجؤكا إلى اهلل؟ الٌشٌدة؟ أليسى صوابان أف أقوؿهلل التجؤكا إلى

 

عدما نلتجئي إلى اهلًل حٌقانن كعندما نكوفي مٌمن قاؿى اهللي عنهمهلل )ذلكى لمن خاؼى مقامي كخاؼى 
كعيد(ن انظركا عندئذو إلى معجزاًت النالرن انظركا إلى معجزاًت التأييدن انظركا إلى الحضاراًت 

ا إلى سلطاًف اهلًل في عبادًه المسلمينى كيفى ينتشري السائدة كيفى تنتهي كتذكبي كتضمحٌل. كانظرك 
 كيسود.

 

كلكن إذا كافى جنودي اهلًل قد خانوا اهللى عز  كجٌلن إذا كافى جنودي اهلًل باألمًس قد أصبحوا جنودى 
. من ىمي الذينى ينالريىمي اهللي؟ عندئذو ال بد  أف يحيعى بهم قوؿي اهللهلل  شياطيًن اإلنًس كالجنٍّ اليـو

 كلوال دفع اهلًل الٌناسى بعضيهم ببعضو لفسدًت األرض(. لكلٍّ حاؿو قانوفن لكلٍّ كضعو مبدأه كًشرعة.)

 

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يهديىنا سواءى صراطًو المستقيمن فاستغفركهي يغفر 
 لكم...
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 الالدؽ مع اهلل يكوف بتعلم دينو

 

 ُّٗٗ/ٗ/ِْتاريخ الخطبةهلل 

 

  

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
فيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كص

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

يومين من حدثني أف بعض اإلذاعات األجنبية القريبة منا أك البعيدة تتحدث بأحاديث  جاءني منذ
تبشيرية عن المسيحية كالمسي  كنحو ذلك .. كترد من خبلؿ ذلك على عقائد اإلسبلـ. كشكى 
إلي  ىذا االنساف أنو قد أصغى إلى كبلـ شوش عليو عقيدتون كأدخل شيئان من الريب كالتشويش 

يقينو باإلسبلـ كعقائد اإلسبلـن كال أحب أف أحدثكم عن الكبلـ الذم قلتو لو كالشكوؾ في 
كالحوار الذم جرل بيننان كلكنني أحب أف ألفت نظركم إلى مشكلة ىي من أسوًء كأخطر 

 المشكبلت التي تحيع بالمسلمين في ىذا العالر.

 

هجم من خبلؿ ذلك على ليست المشكلة متمثلة بوجود من يبشر بعقائد أخرل غير االسبلـ ثم يت
حقائع اإلسبلـ كيقينياتون كىذا شيء متوقع كأمر مفترض. العالم مليء بمن يعادكف ىذا الدينن 
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كمليءه بالجنود المتهيئين لبلستجابة لهؤالء الذين يعادكف بأم كسيلة من الوسائل إذا أخذكا 
خره ثقافيه من أجورىم على ذلكن كلكٌن الماليبة تتمثل في أف ال يكوف لدل المسلمين ذ

 إسبلمهمن تلك ىي الماليبة.

 

ىنالك كثير ككثير ممن يحاكلوف أف ييدخلوا الريب كالشكوؾ في دين اهلل سبحانو كتعالى ىنالكن 
من يزعم أف القر ف حعن كلكن يجب أف نؤكؿ القر ف كأف نمضي بو حسب تقلب الظركؼ 

بناءن  -سبحانو كتعالى. كىنالك  كاألحواؿن كأف نجعل لتطور الظركؼ أساسان لتفسير كتاب اهلل
من يقوؿهلل إف الربا الذم حرمو اهلل سبحانو كتعالى إنما كاف الربا الذم يؤخذ من  -على ىذا 

فقراء؛ يقترضوف قركضان استهبلكية من أجل أف يالًلوا بو إلى ضركرات معيشتهمن كلكن القركض 
و الربا غير ىذا الظرؼ إذان ينبغي أف الكثيرة ااف ىي قركض تجاريةه إنتاجيةن فالظرؼ الذم حـر في

نتجاكز حرمة الربا إلى إباحتو. كىنالك من يقوؿهلل إف اهلل إنما حٌرـ شرب الخمر لكثرة من كانوا 
يتطوحوف في الطرقات كىم سكارل فكانوا يسيئوف بذلك إلى الناس كإلى المارةن أما ااف كقد 

ن كقد انتفى ذلك المحظور الذم من أصب  شرب الخمر في أماكن ميعدة كفي بيوتهم الخاصة
أجلو حيـر الخمرن فينبغي أف نتجاكز ىذه المسألة إلى الالف  كإلى إعبلف اإلباحة. كىنالك من 
يقوؿهلل إف الحجاب إنما كاف مفركضان على المرأة بسبب أنها لم تكن في ظرؼ يحملها على أف 

رض عليها الظرؼ كالزمن كمقتضى تشارؾ الرجل في العمل كالالناعة كغير ذلك .. أما ااف كقد ف
الحضارة التي نعيشها أف تشترؾ المرأة مع الرجل في سائر الميادين كسائر األعماؿن فقد أصب  
الحجاب عثرةن في طريع ىذه الضركرةن إذان ينبغي أف نتجاكز ذلك الحكم إلى غيره. كىنالك من 

دكليةه ترعى حقوؽى الشعوب كترعى يقوؿهلل إف الجهاد إنما كاف مشركعان إذ لم تكن ىناؾ مؤسساته 
حقوؽ األمم كالدكؿن أما كقد قامت اليوـى ىذه المؤسسات الدكلية التي تسهر على حقوؽ 

 الشعوبن فلم تعد حاجة بعد ذلك إلى الجهاد كىكذا ...

 

ىنالك من يفت  السبيل إلى ىذا بكلمة كاحدةن كىي أف القر ف ينبغي أف نجعل الظرؼ كالزمن 
ف في فهمون ال أف نجعل اللغة العربية كحدىا ىي األساسن كمن منطلع ىذا الكبلـ ىما المتحكما
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يتبدؿ كل ما في القر ف من أحكاـ. كال شك أنو السبيل المخط  للوصوؿ بالمسلمين إلى حالة 
 ال إسبلـ فيهان ال موضوعان كال شكبلن كأخيران كال اسمان.

 

سبلـ المكائدن كغبيه كل الغباء ذاؾ الذم ال أنا ال أعجب من أف يكوف ىنالك من يتربالوف باإل
يتالور ىذا ال سيما في ىذا العالر. كلكن المشكلة كالماليبة الكبرل أف نعود إلى المسلمين 
فنجد أف الغالبية العظمى منهم ال يفقهوف من إسبلمهم شيئان. يأتي من يشككهم في عقائدىم  

ل من إذاعة أجنبية في اإلذاعات الكثيرةن كذاؾ الذم أصغى إلى إذاعة تبشيريةو بعد منتالف اللي
كليس لو علم بعقائده كإسبلمون سمع ألكؿ مرة من يتهم اإلسبلـ كمن يبرئ العقائد األخرلن فماذا 
نتوقع من إنسافو انتمى إلى اإلسبلـ بكلمة ال معنى لهان كلم يحاكؿ أف يفقو من ىذه الكلمة أم  

فضبلن عن أف يفهمى أدلة ىذه العقائدن شيءه طبيعي إذا معنىن كلم يحاكؿ أف يفهم عقائد اإلسبلـ 
سمع اللغو المتمثل في تبشير المبشرين كفؤاده فارغه من فهم معنى اإلسبلـ كحقيقتو .. شيءه 

 طبيعي أف يعلع بذىنو ىذا الذم يسمع ثم أف يعود من كراءه بريبو كشكوؾ.

 

ـى اهللي فيو الربا أياـ نزكؿ  يات االنساف الذم لم يفقو شيئان عن الربا كحقيقتو كالظرؼ ا لذم حر 
التحريمن كلم يالغ إلى شيءو من ىذه اايات الجامعة العامةن كسمع ألكؿ مرةو من يقوؿهلل إف اهلل 
إنما حـر ذلك الربا الذم كاف يتمثل في اضطرار الفقير إلى االقتراض ثم في استغبلؿ الغنيٍّ 

الفائدة إثر الفائدة؛ شيءه طبيعي أف يعلع بذىنو ىذا ضركرىتو إذ يحٌملو  صاران من الفائدة إثر 
 الوىمن ألنو ألكؿ مرة يسمع شيئان عن الربا كعٌلة تحريمو.

 

شيءه طبيعي بالنسبة لئلنساف الذم لم يعلم دالئل الحجاب التي ىي مبثوثة في كتاب اهلل كفي 
الحجابن شيءه طبيعي سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلم يعلم الحكمة من مشركعية ىذا 

لهذا االنساف الجاىل إذا سمع ىذا اللغو الخادع عن الحجاب أف يتأثر بو كأف يقوؿ لعل ىذا 
الكبلـ صحي . فالمرأة اليـو غير المرأة باألمس إنها مضطرة إلى أف تخرج كتشارؾ الرجل في كل 

 الميادين كالساحات.
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لكنو لم يتعلم من إسبلمو شرك نقيرن أف شيءه طبيعي بالنسبة لئلنساف الذم قاؿ أنا مسلمن 
 يتخطٌفو الدجالوف من كل حدب كصوب ..

 

كىكذا فالماليبة كما تبلحظوف ليست ماليبة كجود أعداء لئلسبلـن ىذا ليس شيئان جديدان كليس 
أمران بديعان في حياتنان ذلك ىو كاقع التاريخ باألمس كمن قبل األمس كاليـو كغدان. دين اهلل 

لى كاف كال يزاؿ يتربه بو أعداء اهلل. من ىم الذين يقوؿ اهلل عز كجل عنهمهلل )يريدكف سبحانو كتعا
 ليطفئوا نور اهلل بأفواىهم كاهلل متم نوره كلو كره الكافركف(. ألم يكرر البياف اإللهي ىذا.

 

سعي إذان ليس شيئان غريبان أف يوجد أعداءه لئلسبلـ كالسعيي إلى تطهير األرض من أعداء اإلسبلـ 
في غير طائل كعمل يتناقض مع سنة اهلل سبحانو كتعالى في الكوف. أليس ىو القائلهلل )كما أكثري 
الناس كلو حرصت بمؤمنين(. كفيم يأمر اهلل بالدعوة كفيم يأمر اهلل بالحوار لو لم يكن العالم مليئان 

ينبغي أف نتوقع خبلفون إنما بالجاىلين باإلسبلـ كبالمعادين لئلسبلـن إذان ىذا ليس شيئان غريبانن كما 
الشيءي الغريب حقان أف نجد أنفسنا أماـ جيلو من المسلمين يزعموف أنهم مسلموف كال يعلموف من 

 إسبلمهم شيئان.

 

مسلموف كيعيشوف في العراء ينتظركف من يتخطفهم كمن يالطادىم بسهاـ التشويش كالرًيىبن 
في حالوننا التي تنادينا بلساف الحاؿ أف  السبيل إلى أف نتخله من ىؤالء األعداء أف نتحالن

تعالوا فاجلسوا في ىذه الحالوف. كما ىي ىذه الحالوف؟ إنها دراسة ىذا الدين .. إنها تعلم 
 اإلسبلـ .. إنها معرفة ىذا اإلسبلـ ..
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بمجمل ىذا الدين ال أقوؿ بتفاصيلو  -ما من إنساف تو جى إيمانىو الفكرم أك العاطفي هلل بتاج العلم 
إال كجعلو اهلل في حرز حريز كفي حالنو حالين ضد كل ىذه الشبهات كالرًيىب التي تطوؼ بنا  -

 أك التي تتسابع إلى  ذاننا.

 

كلكن .. أين ىم الذين يتعلموف الدين الذم يزعموف أنهم يعانقونو؟! قلت باألمس أكثر ىؤالء 
إنهم غير متخالالين المسلمين لو سألتهم ماذا يعلموف من إسبلمهم ألجابوا كبكل فخرهلل 

باإلسبلـن متخالالوف بفنوف أخرل ربما بالطب ربما بالهندسة ربما بالعلـو بالكيمياء بالفيزياء ربما 
بالحقوؽ كبالقوانينن كربما قاؿ لك إنو منالرؼه إلى تجارة أك إلى زراعة أك إلى صناعة .. ىكذا 

اهلل قد قاؿ لنا عندما فتحنا  يجيبوف. ككأف اإلسبلـ اختالاصه قائمه بين ىذه االختالاصاتن ككأف  
أبالارنا كبالائرنا على ىذا العالمهلل انظركا فاختاركا ألنفسكم اختالاصان من ىذه االختالاصات إما 
أف يكوف طبان أك فلسفةن أك تاريخان أك قانونان أك محاماةن أك علمان من العلـو الكونية أك إسبلمان أك 

 إسبلمان!!

 

إلسبلـ ىكذان اإلسبلـ ىو القاعدة الواسعة التي يجتمع كل أم أحمع من المسلمين يفهم أف ا
المسلمين عليها؛ يالطبغوف بها يملؤكف عقولهم فهمان لحقائع اإلسبلـن ثم ينطلقوف بعد ذلك إلى 
اختالاصاتهم. اإلسبلـ أشبو ما يكوف بهذا المعالم الجامع لهذه األصابعن كاالختالاصات ىي 

ن كلكن في الحمقى اليـو من يريدكف أف يتالوركا اإلسبلـ ىذه األصابع المتفرعة عن ىذا المعالم
 الجامع الذم ىو أشبو بالمعالم يريدكف أف يجعلوا منو إصبعان بين ىذه األصابع.

 

ماذا نتوقع من مسلمين بهذا الشكل عندما نجد أف الغرب كالشرؽ كغيرىم يجٌندكف أنفسهم 
ركنها ىنا كىناؾ في سبيل الكيد لهذا الدينن كعقولهم كأموالهم كيجندكف العمبلء باألمواؿ التي ينث

كأصحاب ىذا الدين جهبلء ال يعلموف منو شيئانن كأصحاب ىذا الدين بدالن من أف يتحالنوا 
بحالونو العلمية يتناثركف كينتشركف في العراء ىنا كىناؾ ليىتىاليًّدىم ىؤالء الناسن ثم يأتي من يقوؿ 
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عن المسيحية أك اليهودية ربما أك أم دين  خر من  لي إف إذاعة أجنبية تكيد لئلسبلـ كتتحدث
 خبلؿ الهجـو على اإلسبلـ العظيم. ما ىذه الغيرة الجوفاء الحمقاء التي ال معنى لها ق !!

 

نحن اليـو بحاجةو أماـ ىذه المكائد الكثيرة إلى أف نالدؽ مع اهلل؛ كسبيل الالدؽ مع اهلل ىو أف 
فلذا فهمنا اإلسبلـ بعقائده كبمجمل تشريعاتو كأحكامو نفقو إسبلمنان نفهمو فهمان حقيقيانن 

فهيهات ثم ىيهات للغو الباطل أف يتسرب شيء منو إلى أذفو أك إلى فؤادو أك عقل. ال يمكن أف 
يتم ىذا بشكل من األشكاؿن كلكن الدنيا ىي التي استحوذت علينان أتقنا السعي البلىث إلى 

خرن كلم نتقن أبدان السعي إلى ما قد خلقنا اهللي من أجلو إتقاف الفنوف التي نحن نخته بها بكل ف
كىو معرفة ىذا الدينن كلو أننا عرفنا الدين كفقهناه كما أمر اهلل سبحانو كتعالى ككما أمرنا سيدنا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذان لرأينا أف الدنيا كلها لو تحولت إلى أقبلـ تهذم ىجومان على 

نةو تتخرص ىجومان على اإلسبلـ لسوؼ نجد أف المسلمين من ىذا كلو يقفوف اإلسبلـ كإلى ألس
في مىكانًة الثيريان ال تستطيع كل ىذه المكائد كال يستطيع شيءه من ىذا اللغًو أف يتسامى إلى 
مكانتهم الباسقة إطبلقان. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يرزقنا الالدؽ في إسبلمنا كما قد رزقنا 

 دنيانا. الالدؽ في حب

 

  

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم .

 

الحمد هلل حمدان كثيران كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربويتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر 
كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفٌيو كخليلو خير نبي أرسلو ن أرسلو اهلل إلى العالم  

ان اللهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان كلو بشيران كنذير 
دائمين متبلزمين إلى يـو الدين . عباد اهلل اتقوا اهلل فيما أمر كانتهوا عما نهى عنو كزجر كأخرجوا 

نى حب  الدنيا من قلوبكم فلنو إذا استولى أسر ن كأعلموا أف اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو كث
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بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قائل عليمان إف اهلل كمبلئكتو ياللوف على النبي يا أيها الذين  منوا 
صلوا عليو كسلموا تسليمان اللهم صلٍّ كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد كما 

د  صليت على سيدنا ابراىيم ك ؿ سيدنا ابراىيم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
كما باركت على سيدنا ابراىيم ك ؿ سيدنا إبراىيم في العالمين إنك حميد مجيد كرضي اهلل عن 

الخلفاء الراشدين ذك الفخر العلي أبو بكر كعمر كعثماف كعلي كعن سائر الالحابة كالتابعين كمن 
حياء تبعهم بلحساف إلى يـو الدين . اللهم اغفر للمسلمين كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمنات األ

منهم كاألموات كأىلٍّف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم ردنا إلى دينك ردان جميبلن يا رب العالمين 
اللهم كفع كالة أمور المسلمين في مشارؽ األرض كمغاربها بالسعي إلى مرضاتك كالتباع سنة 

كمغاربها بعين  نبيك محمد صلى اهلل عليو كسلم اللهم تولنا كعبادؾ المسلمين في  مشارؽ األرض
عنايتك كبأتم رعايتك كأبدؿ عسر ىذه األمة يسران عاجبلن غير  جل كفػىرٍّج الكرب عن المكركبين 
كنػىفٍّس الهم عن المهمومين كأىحًسن خبلص المسجونين كرد نا جميعان إلى دينك ردان جميبلن يا رب 

للهم انالر أمة سيدنا محمد العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصل  أمة سيدنا محمد ا
اللهم فػىرٍّج عن أمة سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم فرجان قريبان اللهم إنا نسألك أف تتولى عبدؾ 
ىذ الذم مل كتوي زماـ أمورنا أف توفقو للسير على صراطك كالتباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو 

بك كبمزيدو من الحب لك كبمزيد من  كسلم كنسألك اللهم أف تمؤل قلبو بمزيدو من اإليماف
التعظيم لحرماتك كنسألك اللهم أف تجمع بو أمر ىذه األمة على   ما يرضيك كأف تكرمو في 
سبيل ذلك بطانة صالحة يا موالنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا كلوالدينا كإلخواننا الحاضرين 

مين أجمعين كصلى اهلل على سيدنا ككالديهم كلمشايخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر المسل
محمد كعلى  لو كصحبو أجمعين  مين  مين  مين كالحمد هلل رب العالمين . عباد اهلل إف اهلل 
يأمر بالعدؿ كاإلحساف كإيتاء ذم القربى كينهى عن الفحشاء كالمنكر كالبغي يىًعظكم لعلكم 

 تذكركف .
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 الذين يزيدىم كتاب اهلل تعالى تيهان كضبلالن 

 

 َُٗٗ/ُُ/ِّتاريخ الخطبةهلل 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 فيا عبادى اهللهلل أٌما بعدي 

 

)نقه في أصل التسجيل( ... الذم يقبل على قراءًة ىذا الكتاًب العظيًم بدافعو من أسبقيات أك 
دكافع سٌيئةن فلنٌوي يجدي في ىذا الكتاًب بل في ااياًت كالٌنالوًص ذاتًها التي اىتدل بها ذلكى 

ا ما يزيدهي تًيهانن كما يزٌجوي في مزيدو من اإلنسافي األٌكؿن يجدي ىذا الثٌاني في ااياًت كالٌنالوًص ذاًته
الٌضبلًؿ كالغوايةن كما يزيدهي على عماهي عمىن كما قاؿى اهللي سبحانوي كتعالى عنوي كعن أمثالًوهلل )كىوى 

(ن أمهلل كالقر في في الوقًت الذم جعلىوي اهللي ألصحاًب الفكر الموضوعيٍّ كالػميبػىر ئينى منى  عليهم عمىن
خلفٌياًت الباطلةن في الوقًت الذم جعلوي اهللي كتابى ىدايةو لهم جعلوي أداة ليزيدي عمى األسبقٌياًت كال

 ىؤالًء العيميافن كيزيدىيم إلى ضبللهم ضبلالن.
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ىذًه الظٌاىرةي من أغرًب ما يمتازي بًو كتابي اهلًل سبحانوي كتعالىن كنحني نقرأي ىذًه الحقيقةى بل ىذا 
كجل  ذاتون ألم تقرىؤكا قولوي سبحانوهلل ))كننزٍّؿي من القر ًف ما ىوى شفاءه  المزيٌةى في كتاًب اهلًل عز  

كرحمةه للمؤمنينى كال يزيدي الظٌالمينى إال خساران((؟ كىذا شيءه عجيب؛  ياته تزيدي المؤمنينى إيمانانن 
ىذًه  كتزيدىم طمأنينةن كتحيلي مرضهم إلى شفاءن كتجعليهم في حالنو حالينو ضد  كلٍّ سوء. كلكن  

 ااياًت ذاتىها كما يقوؿي اهللي عز  كجل  ال تزيدي الظٌالمينى إاٌل خساران.

 

أنا عندما أقرأي بعضان من  ياًت كتاًب اهلًل عز  كجل  كأقفي عندىا بتدبًُّر العاقلن بل بنظرًة اإلنساًف 
اهللي عز  كجل  بًو من قبلن  الموضوعٌي دكفى انطبلؽو من إيمافو كاملن كدكفى انطبلؽو من تأثٌرو أكرمنيى 

ـى كبلـو أٌخاذ ال يمكني إال أف ينتشلى اإلنسافى من أكديًة الٌتيًو كضبللًو مهما كانت سحيقة.  أجديني أما
كأقفي كأعجبهلل كيفى يمرُّ على ىذا الكبلـً أناسه ال ينتشلهم من سوًء حالهمن كال يخلٍّالهم من 

لى ىذًه ااياًت دكفى أف تهديىهم إلى سواًء صراًط اهلل؟ بل شيبيهاتهم كريىبهمن كيف؟ كيفى يمٌركفى ع
دكفى أف تمؤلى قلوبىهم مخافةن من اهلًل سبحانوي كتعالى؟ بل العجبهلل أنٌها تفعلي فيهم نقيضى ذلكن تزيدي 

.  ضبللهم ضبلالنن كتزيدي عماىم كما قاؿى اهللي سبحانوي كتعالى عمىن

 

تاًب اهلًل عز  كجٌلن كلكٌني كدتي أف أيحبىسى في ىذًه ااياًت كنتي أتلو الٌساعةى ىذًه ااياًت في ك
فبل أتجاكىزىىان كبلـه عجيبه ال بد  أف يأخذى بمجامًع كلٍّ ذم لبن كال بد  أف تهيمنى على كلٍّ عقلن 
 ياته تمخر حجب الٌسنواًت كاألزمنًة كالٌشهوًر كتنقلكم إلى عىرىصىاًت القيامة ككأٌنكى ترل يوـى 

مًة أمامكى كقد أيزًلفىًت الجٌنةي إليكن كقد زىًفرىًت الٌنيرافي زىفىراتًهان كربُّ العالمينى بالمرصاًد يأخذي القيا
بالٌنواصي كاألقداـ. انظركا إلى ىذًه ااياتن ىل من عاقلو ال يتأثٌػري بها؟ )كيوـى نسيػٍّري الجباؿى كترل 

ضوا على ربٍّكى صٌفان لقد جئتمونا كما خلقناكم األرضى بارزةن كحشرناىم فلم نغادر منهم أحدان * كعيرً 
أك ؿى مٌرةو بل زعمتم أل ن نجعلى لكم موعدان * ككضع الكتاب فترل المجرمينى مشفقينى مٌما فيًو 

كيقولوفى يا كيلتىنا ماؿ ىذا الكتاًب ال يغادري صغيرةن كال كبيرةن إال أحالاىا ككجدكا ما عملوا حاضران 
 دان(.كال يظلمي رىبُّكى أح
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كانظركا بعدى ذلكى إلى ىذا الكبلـً الذم يذيبي اإلنسافى خجبلن منى اهللهلل )كإذ قلنا للمبلئكًة اسجدكا 
ـى فسجدكا إال إبليسى كافى منى الًجنٍّ ففسعى عن أمًر ربًٌو أفتٌتخذكنوي كذرٌيٌتوي أكلياءى من دكني كىم  اد

 لكم عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بىدىالن((.

 

أف  إنسانان يملكي فق  عقبلن كاعيان كقلبان إنسانٌيان نابضان كيمرُّ على ىذًه ااياًت إال كيأخذي  ما أتالو ري 
بمجامًع قلبًو الخوؼي أٌكالنن ثم  إف  الحياءى يذيبي نفسوي ثانيانن ربُّ العالمينى سبحانوي كتعالى ييكىرٍّميكى يا 

ـى كيأمري المبلئكةى بمن فيهم إبليسى أف يس جدكا لكى في شخًه أبيكى  دـن كلكٌنوي أبى ابنى  د
كاستكبرى كنظرى إليكى نظرةى ًعداءو كربُّ العالمينى يأمري ىذا المخلوؽى أف ينظرى إليكى نظرةى تقديرن كإذا 
بكى أنت يا ابنى  دـ الذم كر مىكى اهللي ىذا الٌتكريمى كعاداؾى إبليسي تلكى المعاداةى تترؾي مواالةى ربٍّ 

لذم كر مكى كتؤثًري مواالةى الٌشيطاًف الذم عاداؾن كيسأليكى اهللي سؤاالن مغموسان بكلٍّ معاني العالمينى ا
اللطفن كبكلٍّ معاني الرٍّقىًة الٌنابعًة من نقد كعتابو رقيقينهلل ))أفتٌتخذكنوي كذرٌيتوي أكلياءى من دكني كىم 

أي ىذا الكبلـى كغيرى ىذا الكبلـً مٌما يهزُّ لكم عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بدالن((. كلكن  في الٌناًس من يقر 
 -كيا للعجًب  –األفئدةى كالقلوبن كمٌما يمؤلي طوايا العقوًؿ شعاعان كإيمانان بالحقيقًة فبل يزدادي 

بقراءىتًو لهذا الكبلـً إال ريبانن كال يزدادي من خبلًؿ تأٌملًو في ىذًه ااياًت إال تطوُّحانن لماذا؟ ىل كافى 
كجل  في لحظةو منى اللحظاًت ظالمان؟ ىل كافى اهللي عز  كجل  في لحظةو منى اللحظاًت ينظري  اهللي عز  

نظرةن متحٌيزةن إلى عباده؟ معاذى اهللن اهللي سبحانوي كتعالى أعدؿي العادلينن كاهللي سبحانوي كتعالى ىوى 
الظٌلمى على نفسي كجعلتوي بينكم  الذم أعلنى أنٌوي يكرهي الظُّلمى كنهانا عن أف نتظالمهلل "إٌني حٌرمتي 

 محٌرمان فبل تىظىالموا"ن معاذى اهلًل أف يكوفى األمري كذلك. إذان لماذا؟

 

عاقبلًف يقرأي كلٌّ منها نالوصان ذاتٌيةن معٌينةن في كتاًب اهلًل عز  كجٌلن ىذًه الٌنالوصي تزيدي األك ؿى إيمانان 
الٌسببهلل أف  األك ؿى عندما أقبلى إلى ىذا الكبلـً أقبلى ليتدبػ رىهن  كىيى ذاتيها تزيدي الثٌانيى فجوران كضبلالنن

فقد كضعى عقلوي الاٌلافي عن الخلفٌياًت كالٌشوائًب كاألسبقٌياًت تمامانن إلى أمٍّ نهايةو أكصلتوي ىذًه 
لم يقبل إلى الٌنهاياتي كصلى. كىذا ىوى عربوفي ىدايًة اهلًل عز  كجل  لهذا اإلنساف. أٌما الثٌاني فهوى 
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ىذا الكتاًب إال كمؤلى عقلوي كقلبوي نٌياتو فاسدةن قذرةن لم يعكف على ىذا الكتاًب إال من أجًل أف 
ـى أعداءى اهلًل سبحانوي كتعالى بدءان من إبليسى الذم استكبرى على اهلًل عز  كجل  كأعلنى ًعداءهي  يخًد

ألرًض كمغارًبهان ىذا اإلنسافي عندما يقًبلي لهذا اإلنساًف إلى جميًع شياطيًن األرًض من مشارًؽ ا
على كتاًب اهلًل عز  كجل  يتفٌحاليوي أك يقرىؤهي أك يكتبي عنوي فلنٌوي لم يىضىع نيالبى عينيًو أف يعلمى جلي  
األمورن كأف ييدًرؾى حقائًقهان ثم يسيرى كراءى ىذًه الحقائًع ليتمس كى بها أيٌان كانتن كإنٌما ينطلعي إلى 

من معاقدةو كاتٌفاؽو كفٌييًن بينوي كبينى أعداًء اهلًل سبحانوي كتعالىن ىذا اإلنساف لو رأل في كتاًب  ذلكى 
اهلًل سبحانوي كتعالى أعظمى معجزةو خارقةو تنخري األلبابى كتنخري العقوؿى ال يمكني أف يهديوي اهللي عز  

لٌسوًء ىو الذم حرٌكو؟ كإف  دافعى الٌتدجيًل ىوى كجل  بها أبدان. ككيفى يهديًو كلماذا يهديًو كإف  دافعى ا
 الذم سٌيره؟ كاهللي يعلمي خفٌياًت القلوًب كيطٌلعي على طوايا القلوب.

 

ألم يقًل اهللي سبحانوي كتعالىهلل ))سأصرؼي عن  ياتيى الذينى يتكٌبركفى في األرًض بغيًر الحٌع كإف يركا 
شًد ال يٌتخذكهي سبيبلن كإف يركا سبيلى الغيٍّ يٌتخذكهي سبيبلن كل   يةو ال يؤمنوا بها كإف يركا سبيلى الرٌ 

ذلك بأنٌهم كٌذبوا بآياتًنا ككانوا عنها غافلين((. كالٌتكذيبهلل أف يعلمى اإلنسافي حقيقةى شيءو ثم  
 يتغاضى عنوي ابتعادان كتكٌلفان. ىذا ىوى قراري اهللي عز  كجٌلن كىذا ىوى حكمو.

 

تابى اهلًل سبحانوي كتعالى كقًد امتؤلى ذىنوي يقينان بأف  اإلنسافى تطو رى كما قاؿى مثبلن عجبتي إلنسافو يقرأي ك
داركين أك من قبلو أك من بعدهن كقد امتؤلى عقلوي كيقينوي بأف  اإلنسافى خيًلعى كتطو رى بشكًل كذان كعلى 

ًر اإلنسانيٍّ ًحقبةن إثر ًحقبةو ًإثرى ًحقبةن الٌنحًو الفبلنٌين كبدافعو من كذان كأنٌوي كافى يشهدي عالورى الٌتطوُّ 
ـى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))ما  عجبتي لهذا اإلنساًف الذم مؤل عقلوي بهذًه العفوناتن ثم  كقفى أما

أشهدتهم خلعى الٌسماكاًت كاألرًض كال خلعى أنفسهم كما كنتي مٌتخذى المضٌلينى عضيدان((. كيفى يقرأي 
م  ال يهتزُّ العقلي منوي لتتساق ى ىذًه العفوناتي كلُّها؟ كليعانعى ىذا الكبلـ؟ ىذا الكبلـى العجيبى ث

هلل نعمن لقد بىرًئتي يا ربٍّ من كلٍّ ىذًه الٌتقوُّالًت الكاذبًة  كليعًقدى الالُّل ى معى اهلًل عز  كجٌل؟ كليقوؿى
لفو. مىن ىذا الذم رحلى إلى الفاجرًة ك منتي بالحعٍّ الذم ال يأتيًو الباطلي من بيًن يديًو كال من خ

أقالى الٌدنيا قديمان فرأل كيفى خيًلعى اإلنسافي كرأل في أمٍّ مالنعو تم  تالنيعيو؟ مىن ىذا الذم 
استوفدىهي اهللي ليأتيى شريكان معى اهلًل في خلقو؟ ىل رأيتم أعجبى من ىذا الكبلـً الذم يردُّ على ىؤالًء 
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خلعى الٌسماكاًت كاألرًض كال خلعى أنفسهم كما كنتي مت ًخذى  المفتىًئتينى على اهلًلهلل ))ما أشهدتهم
 المضٌلينى عضيدان((.

 

لكن ىا ىم أكالًء يقرؤكفى ىذا الكبلـى أك يسمعونون تمرُّ ىذًه ااياتي على عقولهم مر  الغاشيًة على 
 هللي سبحانوي كتعالى.العقًل فبل يزيدي العقلى إال الخىدىرن كال يزيدىم إال تطوُّحان كخباالن كما قاؿى ا

 

تلكى أعجوبةه من أبرًز أعاجيًب ىذا الكتاًب العظيمن كلُّ ما نبغيًو بعدى العبرًة التي ينبغي أف نأخذىىا 
أف نلتىًجئى إلى اهلًل عز  كجل  أف يجعلىنا من الفريًع األٌكًؿ ال منى الفريًع الثٌانين أف يجعلىنا مٌمن يتدبٌػري  

راًء ذلكى الحقيقةى فيتمٌسكى بها كال يتركها. أسأؿي اهللى عز  كجل  أف يجعلىنا كتابى اهلًل ليعلمى من ك 
 جميعان مٌمن يتدبٌركفى كتابى اهلًل ثم  ياللوفى إلى القالود العاليًة من ىذا الكتاب.

 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...

 

  

 أخطر عقاب يعاقب بو المعرضوف

 

 ُِٗٗ/ُِ/ُُتاريخ الخطبةهلل 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليل
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سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أٌما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

اهلًل سبحانوي كتعالى في عبادًههلل أنٌوي يعاملهم بأساليبى شٌتى طبعى مراحلى متعٌددةن كطبقان  إف  من سننً 
لحكمتًو الذم ألزـى اهللي سبحانوي كتعالى بها ذاتوي العلٌيةن فقد ألزـى ربُّنا سبحانوي كتعالى نفسوي بأف ييكًرـى 

ًه األرًض التي أقامهم عليها مائدةن عامرةن عبادهي بكلٍّ نعمًو الظٌاىرًة كالباطنةن كأف يجعلى لهم من ىذ
تزدىري عليها صنوؼي إنعامًو كإكرامو. كلكىم أك دى البيافي اإللهيُّ ىذا قانونان دائمان كقاعدةن مستمٌرةن في 
تعاملًو مع عبادهن انظركا إلى قولًو عز  كجل هلل )كلوا من طيٍّباًت ما رزقناكم كال تطغوا فيو(. انظركا 

هلًل سبحانوي كتعالىهلل )كلوا من رزًؽ ربٍّكم كاشكركا لو بلدةه طٌيبةه كربٌّ غفور(. انظركا إلى إلى قوًؿ ا
قولًو عز  كجٌلهلل )ىوى الذم جعلى لكمي األرضى ذلوالن فامشوا في مناكًبها ككلوا من رزقًو كإليًو 

 الٌنشور(.

 

اهلًل الوفيرًة ىذًه فاستفادى منها كقابلى رب وي  ثم  إف  اإلنسافى بعدى ذلكى أحدي رجيلينهلل رجله أقبلى إلى نًعىمً 
سبحانوي كتعالى عليها بالٌشكًر كبالثٌناءن كعندئذو فلف  من سٌنًة ربٍّ العالمينى تجاهى عبادًه ىؤالء أف 

ييضاًعفى لهم من ىذًه النٍّعمن كأف يزيدىم من ىذًه ااالءن كلقد قرأتم في ذلكى قوؿى اهلًل عز  كجل هلل 
رتم ألزيدٌنكم(. فما من إنسافو أقبلى إلى نًعًم اهلًل عز  كجل  يتقل بي فيها مقًببلن إلى اهلًل عز  )لئن شك

كجل  بالشُّكًر الحقيقيٍّ إال كحال نى اهللي سبحانوي كتعالى لوي نًعىموي كزادهي نًعىمان إليها. كرىجله  خري تقل بى 
ها حاجزان يبعدهي عًن اهلًل سبحانوي كتعالىن كجعلى منها أداةى في نًعىًم اهلًل سبحانوي كتعالى ثم  جعلى من

نسيافو ينسيًو فضلى اهلًل سبحانوي كتعالىن فهؤالًء الٌناسي يعاملهمي اهللي سبحانوي كتعالى بطريقةو أخرلن 
في  رب ما قل هى منهم بعضان من ىذًه الًنعىمن رب ما استبدؿى بها بعضى ما نظنُّوي نًقمان كمالائبن كىيى 

الحقيقًة كفي المرحلًة األكلى ليست مالائبن كلكن ها ألوافه من الٌتطبيًب كألوافه منى العبلجن ىؤالًء 
الٌناسي الذينى أقبلوا إلى نًعىًم اهلًل عز  كجل  يعبُّوفى منها عٌبانن كيتقل بوفى في رغًد عيًشهم كىم عًن 
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دركفن يعاملهمي اهللي بادئى ذم بدئو بالٌتطبيبهلل المنعًم معرضوفن كىم عن حقوًؽ اهلًل عز  كجل  سا
يرسلي إليهم بعضى المالائًب التي نظنُّها مالائبن يرسلي إليهم بعضى ما يبعثي اضطرابان أك زلزاالن في 
مستول رغًد عيشهم كنعيمهمي الذم يتمٌتعوفى بون كلكن  ىؤالًء الٌناًس لو تأٌملوا لرأكا أف  في ىذا 

منى النٍّعًم التي يكرـي اهللي عز  كجل  بها عبادهن كلرأكا في تضاعيًف ىذًه  الٌتطبيًب لونان  خرى 
 المالائًبن مظاىرى رحمًة اهلًل عز  كجل  بهم.

 

كىؤالًء الٌناسي أيضان أحدي رجلينهلل رجله استجابى لهذا الٌتطبيبن كاستجابى مرضوي لهذًه المداكاًة 
إلى رشدىمن كعادكا يشكركفى اهللى عز  كجل  على نًعمون  كلهذا العبلًج فاستفاقوا من غفلتهم كعادكا

كتذك ركا ىوي اتهم عبيدان صاغرينى أذالءى هلًل عز  كجٌلن كىؤالء سرعافى ما يعيدىمي اهللي سبحانوي كتعالى 
إلى سابًع عهدىمن كسرعافى ما يضاعفي لهم من نعمًو إذ ينتهي دكري الٌتطبيًب كيعودكفى إلى ما كانوا 

ًو من غذاء. كرجله  خري ال تيعًملي فيًو ىذًه العبلجاتي أبدانن كال يتأثػ ري مرضوي بهذًه المداكاًة قىٌ  علي
مهما بعثى اهللي سبحانوي كتعالى إليهمي القوارعى التي تحلُّ بهم أك قريبان من دارىم كما قاؿى اهللي عز  

من عاكفوفى على النػٍّعىًم التي أغدقها اهللي عز  كجٌلن فهم يبقوفى سادرينى في غٌيهمن يتقٌلبوفى في أىوائه
كجل  عليهمن كقًد اٌتخذكا منها سىكىران جعلهم يعرضوفى عن اهللن كيستكبركفى على اهلًل سبحانوي 

كتعالى.. فمهما نٌبههمي المنبٍّهوفن كمهما أرشدىمي المرشدكفن كمهما تليىت على مسامعهمي القوارعي 
عز  كجل  فلف  ذلكى كل وي أضعفي من أف يوقظهم من سكرتهمن أك أف يرد ىم المخيفةي من كتاًب اهلًل 

من كبريائهمن أك أف يعيدىىم إلى صراًط اهلًل عز  كجٌل. كمعى ذلكى فلنٌهم يركفى ىذًه النػٍّعىمى لم ينقطع 
 حبليهان كلم ينقطع عنهم رفديىان فكيفى يعاملي اهللي ىؤالًء الٌناس؟

 

العقوبًة التي ىيى عقوبةه حقيقٌيةه كليست تطبيبانن يعامليهم بالمالائًب كالٌرزايا التي ىيى ىؤالء يعاملهيم ب
مالائبي كرزايا في ظاىرًىا كباطًنهان كليست تطبيبان أبدانن كليسى فيها ما يفيدىيمن كلكن ها مظهره من 

)عزيزه ذك انتقاـ(؟ إنٌوي  مظاىًر اسمو من أسماًء اهلًل عز  كجٌلن ألم تعلموا أف  من أسمائًو أنٌويهلل
)الٌرحمن(ن كإنٌوي )الٌرحيم(ن كإنٌوي )الغفور(ن كإنٌوي )الٌشكور(ن كإنٌوي )المنعم(ن كلكٌنوي في الوقًت 

 المناسًب أيضان )عزيزه ذك انتقاـ(.
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ـى اهلًل عز  كجل  من ىذًه الفئًة من عبادًه يكوفى  على  كأحبُّ ىنا أف أكًض ى أيُّها اإلخوةهلل أف  انتقا
ـه خٌبأهي اهللي سبحانوي كتعالى لهم ليفاجؤكا بًو في الحياًة ااخرًة بعدى أف  نوعيًن اثنينهلل ىنالكى انتقا
ينتقلوا من ىذًه الحياًة الٌدنيا عبرى بٌوابًة الموًت إلى تلكى الحياًة األخرل التي تنتظريىمن كلكن  

لى بًو مىن شاءى ًمن عبادهن بل يبتلي اهللي عز  كجل  ىنالكى عقابان عاجبلن أيضانن يبتلي اهللي سبحانوي كتعا
بًو ىؤالًء الٌناسن فما ىوى ىذا العقابي العاجل؟ العقابي العاجلي الذم يتجلى فيًو معنى انتقاـً اهلًل عز  

كجل  متنٌوعه ككثيره جٌدانن كليسى لي غرضه في أف أستعًرضى معكم أنواعى ىذا العقاًب في ىذا 
ي أقالدي إلى أف أذكٍّركم بنوعو منوي ىو أخطري أنواًع العقاًب العاجًل الذم يعٌجلوي اهللي الموقفن كلكنٌ 

سبحانوي كتعالى للمستكبرينى من عبادهن الذم لم تيعًمل فيهم المداكاةي كالعبلجن كلم يؤثٍّر فيهم 
ن إنٌويهلل قسوةي القلبن التطبيبن أريدي أف ألفتى نظركم إلى أخطًر عقابو عاجلو بينى ىذًه األنواًع كلٍّها

عرؼى ذلكى من عرؼى كجهلوي من جًهلن كىوى العقابي الذم ألم ى إليًو بيافي اهلًل عز  كجل  في قولًوهلل 
 )كاعلموا أف  اهللى يحوؿي بينى المرًء كقلبًو كأنٌوي إليًو تحشىركف(.

 

كالذم ىوى مركزي الوجداف؟ فكيفى ييحيلي اهللي بينى اإلنساًف كبينى قلبًو الذم ىو مجمعي العواطف؟ 
ىذا ما ال يعلموي أحده إال فاطري الٌسماكاًت كاألرضن إال اإللوي الذم خلعى اإلنسافى كخلعى قلبون فهوى 
يعلمي كيفى يحجزي القلبى عن صاحبًو ككيفى يجعلوي بعيدان عن حياًة صاحًب ىذا القلبهلل )كاعلموا 

 لبًو كأنٌوي إليًو تيحشركف(.بينى المرًء كق -أم إذا شاء-أف  اهللى يحوؿي 

 

كىوى العقابي الذم أعلنى عنوي بيافي اهلًل عز  كجل  في قرارو أمضاهي اهللي عز  كجل  في حعٍّ بني إسرائيلى 
عندما استحٌقوا ىذا العقابن عندما أكرمهمي اهللي بالنػٍّعىًم ثم  لم يشكركا اهللن ذٌكرىمي اهللي بالشُّكًر ثم  

طٌببهمي اهللي ثم  لم يتطٌببوان كلم ييعًمل فيهمي العبلجين عندئذو عاقبهمي اهللي بأنواعو منى العقاًب لم يتذٌكركان 
متهاهلل قسوةى القلب. فماذا قاؿى لهمي اهللي عز  كجل  من خبلًؿ قرارو أعلنو؟ )ثيم   العاجًل كافى في مقدٍّ

اٍلًحجىارى  ا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي قىسىٍت قػيليوبيكيم مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى ةن كى ًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى
ا يػىٍهًب ي ًمٍن خىٍشيىًة الٌلًو كى  هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ ا يىش ق عي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاء كى هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ مىا الٌلوي بًغىاًفلو األىنٍػهىاري كى
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اٌتخذهي اهللي عز  كجل  في حعٍّ بني إسرائيلن كلكٌنوي قراره نافذه في حعٍّ كلٍّ عىم ا تػىٍعمىليوفى(. ىذا القراري 
 من كقعوا في ىذًه المطارحن كاٌتخذكا ىذًه المواقفى التي اٌتخذىا بنو إسرائيل.

 

قسوةي القلًب أيُّها اإلخوةي ىوى الٌداءي الذم ال عبلجى لون يسمعي صاحبي ىذا القلًب القوارعى المخيفةى 
كبلـً اهلًل عز  كجل  فبل يحسُّ منها بشيءن يسمعي كبلـى الرُّسيًل كاألنبياًء فبل يسرم شيءه من ىذا   من

الكبلـً إلى قلًبًو ألف  ىذا الفؤادى قد صيفٍّ ى بالٌرافن كصدؽى عليًو قوؿي اهلًل عز  كجل هلل ))كبل بل رافى 
ازي أك الحجابي الذم يفاللي اهللي سبحانوي على قلوبهم ما كانوا يكسبوف((. كالٌرافي ىوى ىذا الحج

كتعالى بًو القلبى عن صاحبون كإذا ابتليى اإلنسافي بقسوًة القلًب ىذًه فالحجارةي أقربي إلى الهدايًة 
 من صاحًب القلبن فضبلن عن الحيواناًت العجماكاًت التي تتقٌلبي كتعيشي في غاباتها.

 

قرٍّبي ىذا الٌداءى إلى الفؤاد؟ كالتي تجعلي صاًحبوي معٌرضان كلعل كم تسألوفهلل فما ىي العواملي التي ت
لهذا الغضًب الٌربٌانٌي؟ ىنالكى أسبابه كثيرةن من أىمٍّهاهلل الًكبر. كمن أىمٍّهما العتوُّ كالطٌغيافي على 
اهلًل سبحانوي كتعالى. كلكن من أينى يأتي الًكبري أيضان؟ معيني ىذا الًكبرهلل الرٌكوفي إلى الٌشهواًت 

كاألىواءن الرٌكوفي إلى زىرًة الحياًة الٌدنيا. معيني ىذا الٌداًء الذم ال دكاءى لويهلل أف يجدى اإلنسافي نفسىوي 
في حالةو منى الًغنى ينسيًو فقرهي الحقيقين ينسيًو فقرى اهلًل عز  كجل  كىوى يعرٍّفوي على ىويٌتوهلل )يا أيُّها 

 الغنيُّ الحميد(. الٌناسي أنتمي الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىوى 

 

فلذا شعرى اإلنسافي أنٌوي غنيٌّ كليسى بفقيرن كأنٌوي قومٌّ غيري ضعيفن كأنٌوي معافىن صحي ي البدًف ال 
يتسٌربي إلى كيانًو داءه أك مرضن استشرل بينى جوانحًو الًكبر.. كإذا استيقظًت الكبرياءي بينى 

دي اهللي سبحانوي كتعالى بها جوانحًو فقد توٌضعى ىذا الٌداءي في كيانًو كقد ابتيليى بقسوًة القلًب ا لتي يهدٍّ
الكثيرى من عباده. الماؿي الوفيري الذم يخيٍّلي إلى صاحبًو أنٌوي أصب ى غنٌيان منى األغنياءن كأنٌوي قد طردى 
الفقرى من دارًه كبابون كأعوذي باهلًل عز  كجل  من أف يبتليىنا اهللي بخياؿو ماحعو للحقيقًة ينسينا فقرنا 

كمتى كافى ىذا الماؿي ملكان لهذا اإلنساًف حٌتى يتخٌيلى أنٌوي قد أصب ى غنٌيان. كىل رأيتم في  الحقيقٌين 
كتاًب اهلًل  يةن تنًسبي الماؿى إلى اإلنساًف كتجعلي منوي مالكان لو؟ لقد سمعتموهي يقوؿهلل )كأنفقوا من 
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نى فيو(. كليسى في كتاًب ماًؿ اهلًل الذم  تاكم(. كسمعتموهي يقوؿهلل )كأنفقوا مٌما جعلكم مستخلىفي
 اهلًل  يةه كاحدةه يعلني فيها اهللي عز  كجل  أف  زيدان من الٌناًس قًد امتلكى قرشان من الماؿ.

 

كلُّ ذلكى من أجًل أف ال ينس اإلنسافي ضعفون كمن أجًل أف ال ينس اإلنسافي فقرهن كمن أجًل أف 
مكني أف يأتيى ما يسبٍّبي طردى ىذا اإلنساًف من مائدًة يعلمى أنٌوي يعيشي على مائدًة اهللن كسرعافى ما ي
 اهلًل عز  كجل  في أٌم لحظةو من اللحظات.

 

كلكًن انظركا أيُّها اإلخوةي ماذا يالنعي ىذا الٌداءي بكثيرو منى الٌناسهلل لقد أنساىم عبوديٌتهم هللن 
بلًت التي تحيعي بنا ال كأنساىم ضعفهم كفاقتهمن كأنساىم فقرىم. كإنٌني مهما نسيتي من المشك

أنس في ىذًه األيٌاـً ماليبةن أجل ىيى ماليبةن كليتى أف  ىذًه الماليبةى كانت من نوًع الٌتطبيبن إذان 
لكانت نعمةن في باطًنها كإف كانت نقمةن في ظاىرًىان ىذًه الٌتظاىراتي التي نراىا في األسواؽن ىذًه 

ن أعودي بالٌذاكرًة إلى ما قبلى اللوائ ي التي مؤلًت الٌشوارعن أعودي بالٌذا  كرًة إلى ما قبلى عشرًة أعواـً
ذلكن ىذًه المهٌمةي كانت موجودةن ىذًه الغرفةي كانت تستقبلي كل  فترةو منى الٌزمًن من يمثٍّلوفى 

ماللحةن من مالالً  ىذًه األٌمةن فهل شهدت ىذًه البلدةي مثلى ىذا العمًل الذم تركف؟ ىل شهدت 
ًه األمواؿى الطٌائلةى التي تيلقى كتيبذىري تحتى األقداـ؟ في سبيًل ماذا؟ في سبيًل أمٍّ ىذًه البلدةي ىذ

ماللحة؟ في سبيًل إغناًء أمٍّ فقيرو من الفقراء؟ في سبيًل أمٍّ فائدة؟ في سبيًل أمٍّ استرضاءو هلًل عز  
 كجٌل؟ مبليين من األمواًؿ تيبذىر كتنفىعن كانظركا في سبيًل ماذا؟

 

أف ياللى ىؤالًء الٌناسي إلى كراسيٍّهم دكفى أف يدفعوا شيئان من ىذا كلًٍّو فضبلن عن الٌسبيًل  ما أيسرى 
الذم ال يرضي اهللى عز  كجٌل الذم ينتهي إليًو ىذا الماؿن كنحني في كلٍّ صباحو كمساءو نذكٍّري بأف  اهللى 

مجتمعى بشبابو ىم بأمسٍّ الحاجًة إلى عز  كجل  ابتلى ىذا المجتمعى بالفقًر كالفقراءن ابتلى ىذا ال
زكاجن ىم بأمسٍّ الحاجًة إلى بيوتو يىسكينونىهان فيهم من ىم بأمسٍّ الحاجًة إلى لقمةو يأكلونها 

كثيره من ىؤالًء الٌناًس الذينى يظٌنوفى عندى   -ال أقوؿي كلٌ -ليتغذ كا بها. كمع ذلكى فعندما كافى كثير 
كفى بهذًه الحاجًة ييعًرضوفن كيشكوفن كيستعملوفى الكلماًت االقتالاديٌةهلل أنفسهم أنٌهم أغنياء ييذىك ر 
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)ال سيولةى في ىذًه األيٌاـ(ن يستعملوفى ىذا الكبلـ. كاليوـى ما أسرعى ما عادًت الٌسيولةي إلى أكثرى مٌما 
ـي سخٌيان بدكًف حدكدن كلكن في سبيًل ماذا؟ ليتى  أف  ىذا الكرـى  نتوق عن اليوـى ما أكثرى ما يبدك الكىرى

في سبيًل سدٍّ ثغرةن ليتى أف  ىذا الكرـى كافى في سبيًل سدٍّ عوزن ليتى أف  ىذا الكرـى كافى في سبيًل 
رفًع مستول المجتمًع إلى ما ينبغي أف يرقى إليون ليتى أف  ىذا الكرـى كافى استجابةن لقوًؿ اهلًل عز  

 ككافى ربُّكى باليران(. كجٌلهلل )كجعلنا بعضكم لبعضو فتنةن أتالبركفى 

 

كلكن كلُّ ذلكى غيري موجودن إنٌما ىنالكى تنافسن كتسابيعن كعندما تيسىدُّ سيبيلي الٌتنافًس بحيثي ال 
ييعًملي أمُّ مفتاحو لفتً  ىذًه السُّبيًل إال الماؿن فحدٍّث عن حدكًد ىذا الٌتنافًس كال حرجن لن تجدى 

 سقفان عندئذو لهذا الٌتنافس.

 

الذم يتحٌدل ببذًؿ المبلييًن سيجدي من يتحٌداهي ببذًؿ أضعاًؼ ذلك. كالٌناسي ينظركفن  اإلنسافي 
 كالمجتمعي يتأٌملهلل ترل ما معنى ىذا الكبلـ؟

 

كمٌرةن أخرل أقوؿي أيُّها اإلخوةهلل ليسى معنى ىذا الذم أقوؿي أف  ىؤالًء األغنياًء جميعان ال يتذك ركفى 
ن ففيهم قٌلةه قليلةه جٌدان مٌمن يستجيبوفى للداعي إذا دعان كمٌمن الكرـى إال في مثًل ىذًه الحاؿ

يشعركفى بالحاجًة التي ندبهمي اهللي عز  كجل  إلى سدٍّىان كلكن ماذا عسى أف تفيدى القٌلةي كربُّنا يقوؿهلل 
 )كاتٌقوا فتنةن ال تاليبن  الذينى ظلموا منكم خاٌصة(؟

 

رى ىل تسرم ىذًه الٌتذكرةي إلى تلكى القلوب؟ ال. لماذا؟ ألف  كثيران ترل لو أف  إنسانان مثلي نب وى كذك  
ألف  كثيران من ىؤالًء ابتيلوا بهذا العقاًب العاجلهلل )ثم  قست  -كال أقوؿي جميعهم  -من ىؤالًء 

هلل فبل أظنُّ كال أتالو ري أف  مثلى ىذا  قلوبكم من بعًد ذلكى فهيى كالحجارًة أك أشدُّ قسوة(. كلذلكى
الكبلـى يبعثي أم  ىٌزةو في قلوًب أكلئكى الٌناسن كرب ما لو سمعى أحدىم ىذا الكبلـى ألغضى الط رؼن 

 كلرب ما تذك رى كلماتو ساخرةو تجاهى ىذًه الحقيقًة التي أقوليها.



  

 ~1541 ~ 
 

 

نى نًعمو كنًقمن بينى أيٌها اإلخوةهلل ينبغي أف نعلمى أف  ىذًه الحياةى داري ابتبلءن كأف  اإلنسافى يتقل بي فيها بي
رخاءو كشٌدةن ))كنبلوكم بالٌشرٍّ كالخيًر فتنةن كإلينا تيرجىعوف((. ككلُّ ذلكى امتحافن كالمطلوبي من 

اإلنساًف إذا كاجهتوي الًنعمةي أف يغطٌيىها بشكرو حقيقيٍّ هللن كإذا كاجهتوي الٌنقمةي أف يفر  منها إلى رحمًة 
 اهلًل بالٌتوب
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 ٚالٌغ .. ِجشِّو ِٚئٌُ!!

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 ادى اهللهللأٌما بعدي فيا عب

بمقداًر ما نرل في ىذا العالًر من ىجوـو على اإلسبلـن كمن ترٌبهو بًو عن طريًع شٌتى المكائدن 
كفي كلٍّ مجاؿو منى المجاالتن كبواسطًة شٌتى األسلحةن بمقداًر ما نرل ىذا عن يميًننا كشمالًنا 

 عز  كجل  لدينون كنالران عجيبان كخفٌيان كمن أماًمنا ككراءىنان فلنٌا نجدي بمقابًل ذلكى دعمان عجيبان منى اهللً 
منى اهلًل سبحانوي كتعالى إلسبلمو. فما يكيدي الكائدكفى لهذا الٌديًن في جهةو من مشارًؽ األرًض 

كمغارًبها إال كتتفج ري تلكى الجهةي ذاتيها باٌتجاهو عارـو إلى اإلسبلـن كبلقباؿو شديدو إلى تفٌهمًو كدراستًو 
قو .. كيضيعي الوقتي عن بياًف األمثلةن كعن بياًف الاٌلوًر كالمشاىًد التي تؤكٍّدي ىذًه ثم  إلى اعتنا

الحقيقةى التي تأتي مالداؽى كبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى في الحديًث الاٌلحي هلل "ليبليغىن  
 ىذا األمري ما بلغى الليلي كالٌنهار".

هلل أف  العالمى يىشهدي ىذا الٌتوجُّوى العارـى إلى ديًن اهلًل سبحانوي لكن  الذم يحزُّ في نفًس المؤمًن ى وى
كتعالىن كىذا اإلقباؿى العجيبى في مشارًؽ األرًض كمغارًبها إلى دراسًة ىذا الٌدينن ثم  إنٌوي ليشاىدي 

ؾن الذم يحزُّ في ذعرى ساسًة العالىًم كقادتًو منى اإلسبلـً كما لم ييذعىركا قبلى اليوـً من أمٍّ سبلحو فٌتا
نفًس المؤمًن أنٌنا في الوقًت الذم نرل ىذا المظهرى األٌخاذى لديًن اهلًل نجدي مسلمينى يتبر موفى من 
ديًن اهلًل عز  كجٌلن نجدي مسلمينى يٌتخذىم أعداءي الٌديًن مخالبى كأنيابان للح ٍّ من قدًر الٌدينن 

نٌني ألتالو ري أف  منى المنطًع أف يحاربى الٌدينى من لم كللهجوـً على حقائقًون كلوضًع المكائًد لون كإ
تكن لوي أمُّ عبلقةو بالٌدينن ذلكى ألف  الذم ال يعلمي شيئان يجهليون منى المعقوًؿ جٌدان أف يكيدى 
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لئلسبلـً من ال صلةى لهم باإلسبلـ. كلكن كيفى يتأٌتى أف يأتيى مسلمه يرل تخوُّؼى الغرًب كالٌشرًؽ 
كما لم يتخو ؼ قبلي من أمٍّ سبلحو فٌتاؾن كيرل كيفى أف  ىذا   -أجل-ـ كما لم يتخو ؼ منى اإلسبل

اإلسبلـى يمدُّ المجتمعى الذم يتغلغلي فيًو بالقيىًم الحضاريٌةن كبالقيىًم اإلنسانٌيةن كيرقى بهم إلى أعلى 
ىينى هلًل عز  كجٌلن كيقفي في ذيرل العلًم كالمعرفةن ثم  إنٌوي على الٌرغم من ذلكى يقفي في صفٍّ الكار 

 صفٍّ المشٌككينى بهذا اإلسبلـً العظيم. ىذا ىوى الٌشيءي المؤلم.

 

كألػمينا من ىذا ال يعني أنٌنا نتخو ؼي على اإلسبلـً من ىؤالًء الٌناًس الذينى ينتموفى إلى اإلسبلـً ثم  
ىؤالًء الٌناس ال يمكني أف تبلغى مكائديىم  يكيدكفى لون ال كاهلًل الذم ال إلوى إاٌل ىو.. إنٌنا لنعلمي أف  

ـي ال يشترطي أف يتنامى في شرؽو كال في  شركل نقيرو مٌما يمكني أف يسيءى إلى اإلسبلـن كاإلسبل
غربن كإنٌما ينقلوي اهللي عز  كجل  من أرضًو التي يملكيها إلى حيثي يشاءن ألم يقلهلل )كإف تتول وا 

يكونوا أمثالىكم(؟ ألم يقل أيضانهلل )يا أيُّها الٌناسي من يرتد  منكم عن دينًو  يستبدؿ قومان غيرىكم ثم  ال
فسوؼى يأتي اهللي بقوـو يحٌبهم كيحٌبونوي أذلٌةو على المؤمنينى أعٌزةو على الكافرين(؟ ىذا ىوى الٌشيءي 

 الذم يؤلمي اإلنسافى المؤمن.

 

ٍـّ أعييننا كيفى يكيدي الغربي  قادةن كساسةن كحٌكامانن إنٌنا نراىم كيفى  -ان بل ال شعوب -إنٌنا نرل بأ
ٍـّ أعييننا كال نعجب  يكيدكفى لئلسبلـً ال اشمئزازان منوي كلكن تخوُّفان على أنفسهم منون نرل ىذا بأ

 يدخلي في 
لذلكى قىٌ ن ألنٌهم يركفى خطرى اإلسبلـً كقد أحدؽى بهمن كقد أخذى بخناقهمن ففي كلٍّ يوـو

من أبناًء جلدتهمي العشراتي في كلٍّ بلدةن فليسى غريبان أف يحاربوا اإلسبلـن كلكن   ىذا الٌديًن األغرٍّ 
هلل أف تجدى مسلمان في ببلًد اإلسبلـً يعلني أنٌوي داٌلؿه  الغريبى الذم ييشًعري اإلنسافى بالمهانًة كالذُّؿٍّ

. كنحني ال نشكُّ أف  كسمساره لمن شاءى أف يستعملىوي في حرًب اإلسبلـن ىذا ىوى الٌشيءي العجيب
منطلعى كيًد ىؤالًء الٌناًس لئلسبلـً ىوى العمالةن كىوى الخضوعي لمن يدفعي أكثرن كنحني نعلمي أف  

الغربى عندما أعلنى عن حربًو لئلسبلـً أعلنى عن استعدادًه للد فًع أعلنى عن استعدادًه لدفًع المبالًغ 
 الكيًد ضد  ديًن اهلًل سبحانوي كتعالى. الطٌائلًة لمن يجنٍّدي نفسوي في طريًع ىذا
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كإذا كانت ىذًه ىيى المشكلةي التي تشعري المسلمينى بالمهانًة كالذُّؿٍّ فلٌني أحبُّ أف أقوؿى أمرىيًن 
اثنيًن تعليقان على ىذا الواقًع المؤلمن األمري األك ؿهلل أف  ىذا الكيدى الذم يكيدهي المسلموفى في عقًر 

 يمكني في يوـو منى األيٌاـً أف تكوفى نتيجتوي اختناؽى اإلسبلـن كلكن  نتيجتوي شيءه دارىم إلسبلمهم ال
هلل أن نا نزيدي أنفسىنا ذاٌلن فوؽى ذؿن كأنٌنا نمدُّ أعناقىنا لزماـو جديدو يوضىعي فيها فنكوفي أناسان  كاحده ىوى

وـى على كلٍّ حاؿن كلذلكى فبل مستذلٍّينى لما يريدهي شرؽه أك غربن كقد اتٌفعى الٌشرؽي كالغربي الي
يطمعن  المسلموفى الذينى يكيدكفى لئلسبلـن ال يطمعن  كاحده منهم بأف  ىذا الكيدى يرقى بًو أك بأمثالًو 

أك بالمسلمينى إلى عزٍّ في يوـو مان أك إلى مستولن حضارمٍّ باسعن يجعلوفى من أنفسهم أندادان 
العملي الذم يسيركفى بًو فوؽى أقالًر طريعو إلى أشدٍّ نوعو من  ألكلئكى ااخرينن الن بل إف  ىذا ىوى 
 أنواًع المهانًة كالذُّؿٍّ يترب هي بهم.

 

تًنا المسلمينى أف يرًجعوا إلى أنفسهمن كأف يستيقظوا من  الٌشيءي الثٌانيهلل أنٌنا نناشدي أبناءى جلدى
اهلًل عز  كجٌلن إنٌني ألعجبهلل كيف  سباتهمن كأف يكونوا في صفٍّ العٌزًة كفي صفٍّ االستجابًة ألمرً 

ثم  كيفى يستيقظي إنسافه كيًلدى في الٌتيو؟ كترعرعى كنما في الٌتيًو كالٌضبلؿ؟ كشب  عن الطوؽ كأصب ى 
شابٌان كىوى في أكديًة الٌتيًو كالٌضبلؿ؟ أعني بهم الٌناسى الذينى يعيشوفى في أكركبٌا كأميرًكان فلذا دعاهي 

ى الس معى إليون انفض  عن كاقعًو الذم كافى فيون كاستيقظى من سباتون كاٌتجوى إلى داعي اإلسبلـً كأصغ
اهلًل عز  كجٌلن كتحر رى  يبان تائبان إلى اهلل. كيفى ال يكوفي المسلموفى الٌتائهوفى في ببلًدنا أكلى من 

إلى اهلًل كىم يركفى في   أكلئكى بأف يىؤكبوا إلى اهلًل في عالًر الاٌلحوًة إلى اإلسبلـن كيفى ال يرجعوفى 
كلٍّ يوـو ااياًت المتجٌددًة التي تنٌمي في عقًل كلٍّ إنسافو عاقلو شهودى ىذا اإلسبلـ كأحٌقٌيتون ىذًه 
ااياتي التي تأتي في كلٍّ يوـو مالداقان لقوًؿ اهلًل عز  كجل هلل )سنريهم  ياتًنا في اافاًؽ كفي أنفسهم 

 .حٌتى يتبي نى لهم أنٌوي الحٌع(

تًنا أف يرعوكان كأف يعودكا إلى ىويٌاتهمن كأف يسيركا على صراًط  أريدي منى المسلمينى من أبناًء جلدى
العٌزن أال كىوى صراطي ىذا الٌديًن العظيمن ىذا الاٌلراطي الذم يحقٍّعي لهم كل  مطلبن كيحقٍّعي لهم  

أربو دنيومٍّ فليىحيج  بطمعًو ىذا كل  طموحاتهم التي يطمحوفى إليهان أال إف كافى ألحدىم طمعه في م
إلى ربٍّ ىؤالًء الملوًؾ كالٌرؤساًء كالحٌكاـً جميعانن فهوى الذم يعطين كىوى الذم يمنعن كىوى الذم 

 ييًعٌزن كىوى الذم ييًذٌؿن كىوى الذم يرفعن ليعودكا إلى حظيرًة ىذا الٌديًن قبلى فواًت األكاف.
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كل  مسلمو إال كاجبًو تجاهى ىذا الواقًع الذم أقولون الواقًع المفرًح   أيُّها اإلخوة .. كأحبُّ أف أنبٍّوى 
كالمبشًٍّر من جانبن كالمؤلًم من جانبو  خرهلل كاجبينا أف ندعوى إلى اهلًل في كلٍّ مكافو برفعن 
كبلطفن كبشفقةو على عباًد اهللن كبلخبلصو لوجًو اهللن ال نبتغي معى ذلكى شيئان قىٌ . لعل  ىؤالًء 

ٌشاردينى من إخواننا إنٌما ابتيلوا بهذا الٌشركًد لتقاليرو مٌنا ال لتقاليرو منهمن ألنٌهم لم يسمعوا كلمةى ال
دعوةو إلى اهللن ألنٌهم لم يجدكا من يجلسي معهم ليحاكرىم بشأًف ديًن اهلًل عز  كجٌلن لعل  األمرى  

 كذلك.

الخطوةى األكلى قبلى أف ندعوى ىؤالًء اإلخوةى فلننفيض عن كواىًلنا ىذا الٌتقاليرن كلكن فلنبدًأ 
الٌشاردينهلل لندعي أنفسىنان لندعي أىلينا كأكالدىنان نكوفي رقباءى على اإلسبلـً في بيوتًنان حٌتى يجعلى اهللي 

سبحانوي كتعالى لنا من ذلكى قدرةن على الٌتأثيًر في أكلئكى اإلخوًة األخرين. كاألمثلةي كثيرةن 
 كالمشاىدي كفيرة.

 

ينبغي أيُّها اإلخوة أف نجعلى دراسةى األكالًد في المدارًس كثقافتهم في أماكًن الثٌقافًة أيٌان كانت كأيٌان  
كانت مستوياتيها خدمةن لديًن اهلًل سبحانوي كتعالى كسعيان في سبيًل مرضاًة اهلًل عز  كجٌل. كلذلكى فما 

ن بمظهرو منى المظاىًر كال بشكلو منى ينبغي أف تنفاللى المدرسةي عن األدًب اإلسبلميٍّ قى ٌ 
األشكاؿن ينبغي أف تحتضنى المدرسةي اإلسبلمٌيةي أدبى الفتاًة كفضيلةى الفتاًة المسلمًة كحجابىها 
اإلسبلمٌين أجل. كإٌني ألناشدي المديرينى كالمديراًت في ىذًه المدارًس المتوٌسطًة كالثٌانويًٌة أف ال 

ىذًه البلدةن فضبلن عن ممارسًة خطأو ضد  نظاـً اهلًل سبحانوي كتعالى  يمارسوا خطأن ضد  الٌنظاـً في
ـى ىذًه الٌدكلًة أعلنى بعبارةو صريحةو مكتوبةو كاضحةهلل  كأمره. كإنٌني ألقوؿي كال أعلني شيئان خفٌيانهلل إف  نظا

لثٌياًب الٌرسمٌيًة أف ليسى ألحدو أف يمنعى فتاةن في مدرسًة من أف تضعى حجابان على رأًسها. ىيى ملزمةه با
ـي المكتوبي الموزٌعي -التي أيلزًمىًت الطٌالبةي بهان كلكن ليسى ألحدو  ن ليسى ألحدو -ىذا ما يقولوي الٌنظا
 أف يمنعى فتاةن من كضًع حجابو على رأًسها.
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يكونوا كلذلكى فأنا أناشدي المديرينى كالمديراًت في مدارًس ىذا القطًر أف يكونوا عونان لنظامًو كأف ال 
ـى اهلًل سبحانوي كتعالى كأمرىهن كأف يعلموا أنٌهم  أعداءن لنظامون كأف يطبٍّقوا بعدى ىذا أك قبلى ىذا نظا
ليسوا خيران منى الذين يرعوفى مدارسى من ىذا القبيًل في أكركبٌا كفي أمرًيكان ىا ىيى ذم تلكى 

ـي الحجابي اإلسبلميُّ المدارسي تيطأًطئي الٌرأسى بأدبو كاحتراـو لحجاًب الفتاًة ال مسلمة. كيفى ييحتػىرى
ـي يرعى حجابى الفتاًة المسلمًة كأعلمي ىذا عن  ىناؾى ثم  يمز ؽي ىنا ال بأيدم الٌنظاـن الن بًل الٌنظا
يقين. كلكنى الذينى يمٌزقوفى ىذا الحجابى أناسه يخالفوفى ىذا الٌنظاـن كيمارسوفى ممارساتو خاطئة 

رًة بلبلةن كقد  فى أف نقولىها صريحةنهلل إف  الذم يعلني عن خدمتًو لنظاـً ىذًه إلثارًة المشكبلتن إلثا
الٌدكلًة ينبغي أف يكوفى صادقان في الٌسيًر كالخدمًة الحقيقٌيًة لحقائًع ىذا الٌنظاـن كلقد قرأنا ككٌزعنا 

ـي بًو ف ي المدارسن أٌما الحجاب كذٌكرناهلل أف  الفتاةى ينبغي أف ترتدمى ىذا الٌثوبى الٌرسمي  الذم تيلزى
فليسى ألحدو أف يمنعوي ال في مدرسةو كال في معهدو كال في جامعة. كأنا إذ أقوؿي ىذا الكبلـى فأنا إنٌما 

 أدافعي عن ديًن اهلًل أٌكالن كعًن الٌنظاـً الحقيقيٍّ لهذًه البلدًة كلهذا القطًر ثانيان.

 

ا معى الٌنظاـً الحقيقيٍّ ال معى الذينى يمارسوفى أخطاءن ثم  إف  كاجبى ااباءى بعدى ذلكى ىوهلل أف يكونو 
فادحةن ضد  ىذا الٌنظاـن مهما كانت األمورن كمهما كانت الٌنتائج. كلقد كٌررتي كأعدتي القوؿى إنٌنا 
لسنا قادرينى على أف نحملى الٌناسى على أكتاًفنا كىم صمٌّ بكمه لندخلهمي الجٌنةن علينا كاجبه كعلى 

ضان كاجبن فمن تقاعدى عن كاجبًو فليعلم أنٌوي ليسى ىنالكى من قد أقاموي اهللي في مقامًو ااباًء أي
ـي عليهم مسؤكلٌيةه  ليتحم لى كاجبينن كلٌّ مٌنا يتحم لي المسؤكلٌيةى التي أناطها اهللي في عنقون الحٌكا

ٌيةن كعلى ااباًء كاألٌمهاًت يؤٌدكنها ثم  ال يتجاكزكنهان كعلينا نحني مسؤكلٌيةن كعلى العلماًء مسؤكل
ـي ىذًه البلدًة  مسؤكلٌيةن كأنا أعلمي أف  كل  أبو يكوفي شديدان قويٌان في تطبيًع ىذا الٌنظاـً الذم ىوى نظا

ـي حقيقةى ىذًه البلدًة ضد  أكلئكى الذينى يمارسوفى أخطاءن فادحةن إثارةن للبلبلة كإثارةن  إنٌما يخد
 للمشكبلت.

 

ني في مقتبًل عاـو دراسيٍّ جديدو حٌتى تكونوا على بٌينةو منى األمرن ىنالكى أخطاءه أقوؿي ىذا كنح
تيرتىكىبي ضد  الٌنظاـً قبلى أف تيرتىكىبى ضد  ديًن اهلًل سبحانوي كتعالى كىنالكى أىداؼن كلكٌننا ال نرضى 

ًد ىذًه األٌمًة منى األىداؼن كلعل  أبدان أف ياللى ىؤالًء الٌناسي إلى أىدافهمن كلعل  فت ى الثٌغوًر بينى أفرا
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القضاءى على ما يسٌمى بالوحدًة الوطنٌيًة من ىذًه األىداؼن كلكٌننا نحني الحٌراسي لهذًه الوحدةن 
كحدةه يكلىؤيىا الٌديني أٌكالنن كتكلىؤىا المبادئي األخبلقٌيةي ثانيانن ثم  نكلىؤىا نحني بواقًعنا الٌسلوكيٍّ 

 الثانن فكونوا على ىذا المستولن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...ككعًينا اإليمانيٍّ ث

 

 

 

 

 

 

 

 دكاء ما يطوؼ بالمسلمين اليـو من محن

 

 ُّٗٗخطبة في 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
 أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل
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ن ككلنا نبالر الذؿ الذم حاط بهمن كالمهانة التي أحاطت بهم من    كلنا نرل محنة المسلمين اليـو
أبدع تحليلن كأف يذىب في تالويرىان كأف حولهمن ككلنا قادره على أف يحلل مظاىر ىذه المهانة 

ن كىم  يذىب في إيضاح أسبابها بكل دقة كبكل بياف كاملن كىذا ما يفعلو كثيران من الناس اليـو
يتوىموف أنهم بهذا الكبلـ يعالجوف ىذا الذؿ الذم حاط بهمن كىذه المهانة التي ضربها اهلل 

ألخيلة كاألذىاف بشكل بليغ بػىيٍّنن ككأننا إذا سبحانو كتعالى عليهم. فكأننا إذا صٌورناىا أماـ ا
استثرنا لواعج النفوس كىي جنا حماسة القلوب نكوف بذلك قد ارتفعنا عن المشكلة كتحررنا من 

 كىلة ىذا الذؿ.

 

كلكن أال تبلحظوف أٌف ىذا كبلـ الفائدة منون كأف  ىذا اجتراره لشيء ال ثمرة من كراءه ماذا يفيدني 
لداءن كأف أعود فأكرر كصفو كلما مللت من تكراره كأف أعود فأبين خطورة أف أجلس فأصف ا

الداء كأف أبين  ثاره الجسيمة الفتاكة في الجسمن ما فائدة ىذا العمل كأنا ال أقدـ من كراء ذلك 
 دكاء لهذا الداء؟

 

ا من خبلؿ ىذا ىو كاقع المسلمين اليـو ... فأنا أعلم أف ىنالك خطبان طنانة رنانة يتحدث أربابه
ىذه الخطب عن محنة اإلسبلـ في كثير من بقاع األرضن كعن المآسي التي تفتت القلوب فعبلنن 
كلكن الناس يالغوف ثم يالغوف ثم يالغوفن فبل يجدكف حاليلة لهذا الكبلـ سول أف يتحوؿ 

السامع في أحسن األحواؿ إلى ًشواظ كلهبن كتخرج ىذه الشعل من المسجد دكف أف تعلم ماذا 
ع. كما الذم ينبغي أف تفعل! بوسعي أف أرسم لكم الدكاء كما يرسموفن بوسعي أف أرسم لكم تالن

الداء كما يرسموفن كأف أصفو لكم بأبلغ مما يالفوف. كلكنني مهما فعلت كمهما فعلوا لن أستطيع 
كلن يستطيعوا أف يأتوا بوصف لذلك أبلغ مما كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ككلكم يعلم 

اذا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي  كىو يالف الداءهلل )ستداعى م
عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتها قالواهلل أىًمن قٌلةو نحن يا رسوؿ اهلل يومئذ. قاؿهلل ال بل 

كم أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيل ىذا ىو الداء كسينزعن اهلل الرىبة منكم من قلوب أعدائ
كسيقذفن في قلوبكم الوىن كىذا استمرار أيضان لبياف الداء قاؿ أحد الالحابةهلل ما الوىن يا رسوؿ 

 اهلل؟ قاؿهلل حب الدنيا ك كراىية الموت.
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مهما أردنا أف نالف أدكائنا التي تحكمت بنا كبنفوسنا فلن نستطيع أف نقر كبلمان أبلغ مما قالو 
الداء. أفبل ينبغي أف نبحث عن الدكاء كالدكاء مرسوـه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ىذا ىو 

في كتاب اهلل عز كجل لمن أراد أف يتأمل كلمن أراد أف يتدبرن الدكاء موصوؼ كمكرر كلكن 
االنساف الذم يمر على األلفاظ دكف أف يتدبرىا بفكره لن يشعر بأنو من ىذه اايات أماـ دكاءو 

 الناس. ناج  يالفو اهلل سبحانو كتعالى لهؤالء

 

اقرؤا مثبلن قوؿ اهلل عزكجل في ىذه ااية القاليرة الوجيزةهلل )يا أيها الذين  منوا إذا لقيتم فئةن فاثبتوا 
كاذكركا اهلل كثيران لعلكم تفلحوف(. فاثبتوا. كأف قائبلن يقوؿ ما كراء الثبات ككيف نستطيع أف نثبت 

قائبلنهلل )كاذكركا اهلل كثيران لعلكم تفلحوف(. ما  يأتي بياف الدكاء جوابان على ىذا السؤاؿ في بياف اهلل
أكثر الناس الذين يمركف على ىذا الكبلـ مر الكراـ بببلىة كبدكف أم كعي ال تستوقفهم ىذه 

 الكلمة أبدانن كاذكركا اهلل كثيران ...

 

وا بو بل إنني أقوؿ لكم شيئان  خرهلل ما أكثر الذين إذا ذيكٍّركا بهذا الدكاء استخفوا بو كاستهان
كأعرضوا عنو كعمن يالفو لهمن فلذا أرادكا أف يناقشوا كأف يعبركا عما في أنفسهم قالواهلل إف ىذا 
الدكاء إنما تستعملو العامةن أما الخاصة من المسلمين الذين ينبغي أف يخططوا كينشطوا كيفعلوا 

 عز كجلهلل )كأعدكا كيتحركوان فلنما يبحثوف عن دكاءو  خر. كالعجب أنهم يقفوف كثيران عند قوؿ اهلل
لهم ما استطعتم من قوة كمن رباط الخيل ترىبوف بو عدك اهلل كعدككم( كيتفننوف في تحليل ىذا 
الكبلـ كفي مبلحقة أبعاده كلكني ما رأيت كاحدان كقف أماـ ىذا الكبلـ ااخرهلل )يا أيها الذين 

فكانت العاقبة أنهم ال جمعوا العدة  منوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لعلكم تفلحوف(. 
الكافية التي أمر اهلل بجمعها كلم يجتمعوا حولهان كال ذكركا اهلل سبحانو كتعالى كما أمر في ااية 
األخرلن أعرضوا عن الدكائين معان. لماذا؟ ألف إعداد العدة إنما ىي ثمرة كنتيجة لئلكثار من ذكر 

ذكر اهللن ىذا القلب ال بد أف يالب  خاليان عن الخوؼ اهلل سبحانو كتعالى. فالقلب الخالي عن 
من اهللن كمن ثم البد أف يالب  خاليان عن تعظيم حرمات اهللن كمن ثم البد أف يالب  خاليان عن 
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محبة اهلل عز كجلن كإذا خبل القلب عن ىذا كلو فقد أصب  كعائان فارغان ليستقبل حب الدنيا حب 
 ب الرئاسة حب المنافسة على طريع الحكم ككراسٌيو.الشهوات حب األىواء حب الزعامة ح

 

كإذا أصب  كعاء القلب مليئان بهذه األشياء فماذا عسى أف تجدم العدةن كماذا عسى أف يجدم 
 العدد كماذا عسى أف تجدم الخطب النارية أيها األخوة؟

 

عز كجل حكيم أصل المسألة تبدأ من ىنا .. تبدأ من القلب .. من ذكر اهلل عز كجلن كالبارم 
ككلكم يعلم أف من صفات اهلل سبحانو كتعالى دقة حكمتو. لماذا رب  بين مواجهة الفئة المعادية 
لنا كالمتربالة بنا كبين اإلكثار من ذكر اهلل عز كجل؟ ذلك ألف ىذا عدك يعتمد على سبلحين 

 اثنينهلل

 

. ىذا السبلح الخفي سبلح منظورهلل ىو ثانوم جدانن كسبلح خفيهلل ىو األساسي الذم يعتمد عليو
الذم يعتمد عليو ىو البحث عن ثغرات في صفوؼ المسلمينن ىو البحث عن شهوات 

المسلمين المتجهة إلى األرضن المتجهة إلى الماؿن المتجهة إلى الزعاماتن المتجهة إلى األىواء 
ريع ىذه كالغرائز كنحو ذلك .. عندئذو يقبل ىذا العدك ليستغل ىذه الثغرات كليستثيرىا. عن ط

الغرائز .. يقٌسم المسلمين بضعان كفئات متناحرة متخاصمةن يقسم المسلمين فئات متدابرةن كما 
أيسر أف يتقسموا عندما يجد أف مهول قلوبهم الماؿن عندما يجد أف مهوا قلوبهم الزعامةن 

 االستكبار الشهوات الخفية .. عدكنا درس ىذا كلو.

 

يعتمد عليو العدكن فلذا استعمل ىذا السبلح كنظر إلينا  ىذا ىو السبلح الخفي األكؿ الذم 
فرأل كيف قد أصبحنا فئات متناحرة متخاصمةن كرأل أف ذلك المعنى الوحدكم الجامع ألشتات 

ىذه األمة قد زاؿن يـو زاؿ الدكاء الذم أمرنا اهلل عز كجل بون عاد فاستعمل السبلح الثانوم 
 الثاني.
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موف بعد ىذان مهما تداعوا إنهم يتنادكف كىم متباعدكف في أكدية فماذا عسى أف يستفيد المسل
قىالٌيةن كل كاد بعيد عن الواد ااخر كبين الواد الواحد كالثاني حواجز من الشهوات من األنانيات 

 من الحزازات من حب الدنيا إلى  خر ما تعلموف من ىذه األمور ...

 

ن ذكر اهلل عز كجلن كأعيذكم أف تفهموا كلمة الذكر من ىنا رسم اهلل سبحانو كتعالى لعباده الدكاء
التي أقولها بالمعنى التقليدم المعركؼ ال. المراد بذكراهلل عز كجل أف يظل القلب ذاكران مواله 

كخالقون أف يظل ىذا القلب دائمان مٌتجهان إلى مراقبة قٌيـو السموات كاألرض؛ يراقبو من خبلؿ أنو 
ن يراقبو من خبل ؿ أنو الرازؽ الذم ال رازؽ سواهن كأنو النافع الذم ال نافع سواهن كأنو الحي القيـو

الضار الذم ال ضار سواهن كأنو المدبر الذم ال مدبر سواهن كأنو الخالع الذم ال خالع سواهن كأنو 
 الناصر الذم ال ناصر سواهن ىذا ما أعنيو بذكر اهلل عز كجل.

 

رن كرب  كل كاحد منهم أحداث الكوف بمحدثهان فلذا أخذت األمة نفسها بهذا الذكر المستم
تقلبات الدنيا بمقلبهان رب  النعمة بمنعمهان فلف ىذا القلب سرعاف ما يتجو بالحب إلى ىذا اإللو 
الواحد األحد. فلذا اتجو القلب بالحب إليون نبع من ىذا الحب التعظيمن كأثمر ىذا الحب كىذا 

دئذو تتساق  من ىذا القلب محبة األغيار محبة الدنيا محبة التعظيم الرىبة كالمخافة من اهللن كعن
الشهوات التنافس على الزعامة التنافس على الرئاسة كل ىذا يتساق . كإذا تم ىذا األمر تحقع 
الدكاء كاتحد المسلموف كتهيئوا عندئذو لمجابهة عدكىم الذم يأمر اهلل سبحانو كتعالى المسلمين 

 بالثبات أمامو إذا جابههم.

 

)يا أيها الذين  منوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا( لكنن ال كاهلل ال نستطيع أف نثبت كإف قلوبنا مشدكدة 
إلى أىوائنان إنما يكوف الثبات بعد ىذا الدكاء الذم أقولو لكم. كلقد قلت البارحةهلل إنني دعيت 

القـو عندما قلت لهم في بلدة من ىذه الببلد األجنبية البعيدة النائية إلى إلقاء محاضرةن كفاجئت 
سيكوف موضوع محاضرتيهلل )ذكر اهلل ذلك الجانب المنسي من حياة المسلمين( كانت ىذه 
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الكلمة كىذا العنواف مفاجئة لهؤالء الناس. فلماذا كاف ىذا العنواف مفاجئةن؟ ألنو لم يكونوا 
لموضوع. يتالوركف أف أحدثهم كىم المثقفوف كىم الفكريوف كىم الحركيوف عن موضوع كهذا ا

. كرأيت كقع المفاجأة على النفوس قلت لهمهلل  ذكر اهلل الجانب المنسي في حياة المسلمين اليـو
ىذا ىو الدكاء الذم أنتم بأمسٍّ الحاجة إليون كالدليل على ذلك تعجبكم من ىذا الموضوعن 

تبلحظوف كم كالدليل على ذلك ىذه المفاجأة التي رأيتها في نفوسكم. أال تقرأكف كتاب اهلل؟! أال 
يدعوكم اهلل إلى أف تعالجوا أدكائكم كأمراضكم ككل ما قد يحيع بكم من مهانة كذؿ بهذا الذكر؟ 
ىذا ىو الدكاء أيها األخوة. فلف عز عليكم أف تفهموا ىذا الكبلـن أك أف تستوعبوه. فانظركا إلى 

.  ما قد أحاط بنا اليـو

 

ىو تالدع  -كىو الببلء األعظم  -نهلل الببلء األكؿ ىذا الذم أحاط بنا اليـو يتمثل في ببلئين اثني
المسلمين كتحولهم إلى شيعو كفئات متناكرة متخاصمةن كإف لم تكن متخاصمة في الظاىر فهي 
متخاصمة في الباطنن ىذا الداء ىذا الببلء األعظم يتمثل بعد ىذا في أننا بمقدار ما تناكرنا 

مقدار ما امتدت منا األيدم كالقلوب لمواالة أكلئك كبمقدار ما أصبحنا ًشيىعان كفئات متخاصمة ب
األعداءن أال تعلموف األدلةن أال تعلموف الشوارع الجديدة كأسمائهان أال تعلموف المواليد الجديدةن 
أال تعلموف العواطف التي ال يمكن أف يخمدىا أم قرار أك أم كبلـ أك أم تذكرةن ىذا في الوقت 

ة المسلمة بالنسبة لنفسها قد تحولت إلى فئات متخاصمة الذم نبلحظ فنجد أف ىذه األم
هيٍم يػىتػىوىل ٍوفى ال ًذينى كىفىريكٍا  ًثيران مٍّنػٍ متهارجة متباعدة. ككلكم يقرأ كبلـ اهلل ككلكم يقرأ قولوهلل )تػىرىل كى

اًب ىي  انيوا يػيٍؤًمنيوفى لىًبٍئسى مىا قىد مىٍت لىهيٍم أىنفيسيهيٍم أىف سىًخ ى الٌلوي عىلىٍيًهٍم كىًفي اٍلعىذى اًلديكفى * كىلىٍو كى ٍم خى
 بًاهلل كالن ًبيٍّ كىمىا أينًزؿى ًإلىٍيًو مىا ات خىذيكىيٍم أىٍكلًيىاء(. ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى فهذا ىو الببلء األكؿ.

 

من الببلء الثاني تلك النيراف التي تشتعل ىناؾن ىذا الببلء الثاني جاء فرعان عن الببلء األكؿ. ف
أراد أف يتألم للفرعن عليو قبل كل شيء أف يتألم لؤلصلن كمن أراد أف يتسائل ماذا نالنع ألخوة 

لنا مسلمين يذبحوف ىناؾ كىناؾ؟ فليتسائل من الذم يبارؾ ذلك التذبي ؟ من الذم يالفع لذلك 
كا لنا التذبي ؟ أك من الذين يناكركف من أجل ذلك التذبي ؟ إنهم أكلئك الذين ظننا أنهم انتالر 

 ىنا. ىم أنفسهم. أفبل نعي أفبل ندرؾ األمور كأبعادىا كأعود فأقوؿهلل ىذا ىو الداء.
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كال أريد أف أسير كراء الناس ألرسم الدكاء كأضع في القلوب ناران ال تخمدن إنما الذم يعنيني أف 
وائب أضع أمامكم الدكاء أيها األخوةن الدكاء ىو توجيو القلب إلى الربن تطهير القلب من ش

الدنيان كال كاهلل يكوف ذلك إال باإلكثار من ذكر اهلل عز كجل على المستويات كلهان كالمعاصي 
نوعاف اثناف أيها األخوةهلل معاصو قلبية كمعاصو تبتلى بها الجوارحن أىوف بمعاصي الجوارح أماـ 

ولن المتمثلة معاصي القلبن معاصي القلب متمثلة في الكبرن المتمثلة في األنا المتمثلة في اله
 في التنافسن ابتغاء االنتالار للذات. تلك ىي المعاصي المهلكة.

 

كانظركا إف  دـ عالا ربو إذ أكل من الشجرةن كلكن سرعاف ما تاب اهلل عليون كلكن معالية 
إبليس ال تزاؿ إلى اليـو معاليةن أغضبت الرب عليون ذلك ألف معالية  دـ إف اعتبرناىا معالية 

نذاؾن ىي معالية جوارح معالية إرادة ضعفت عن الثبات أماـ شهوة من كىي معالية لغوية  
الشهواتن أما معالية إبليس فهي معالية إستكبار معالية قلب. تلك المعالية التي لم تجد بابان 

 مفتحان ألبواب التوبة أمامها.

 

اهلل زرعت نحن ابتلينا أيها األخوة بمعاصي القلوبن زرعت محبة الدنيا في قلوبنا بدالن من محبة 
في أفئدتنا بدالن من مهابة اهلل سبحانو كتعالىن فلذا كجدنا نتائج ما قد  -كأم ناس  -مهابة الناس 

كقعنا فيو فما ينبغي أف نتعجبن كإذا كجدنا  ثار أخطائنا القلبية فما ينبغي أف نندب إسبلمنا 
كاف اإلسبلـ ينتالر لمن كلماذا ال ينتالر لنا إسبلمنا. متى كاف اإلسبلـ ينتالر ألعداءه؟! متى  

يستغلو مطايا. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يبالرنا بالدكاء الذم رسمو لنا كما نجتر الحديث عن 
 أدكائنا. كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يلهمنا الرشد كأف يطهر قلوبنا بذكره كاستغفركه يغفر لكم .

 

 إقرارا بربوبيتو كإرغاما لمن جحد بو ككفر الحمد هلل حمدا كثيرا كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبيو أرسلو ارسلو اهلل إلى العالم  

كلو بشيران كنذيران اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 



  

 ~1553 ~ 
 

كم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى كاعلموا دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصي
أف اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو كثنى بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قاؿ قائل عليما إف اهلل 

كمبلئكتو ياللوف على النبي يا أيها الذين  منوا صلوا عليو كسلموا تسليما اللهم صل كسلم كبارؾ 
نا محمد كما صليت على سيدنا ابراىيم ك ؿ سيدنا ابراىيم على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيد

كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراىيم ك ؿ سيدنا ابراىيم 
في العالمين إنك حميد مجيد كرضي اهلل عن الخلفاء الراشدين ذك القدر العلي كالفخر الجلي أبو 

 الالحابة كالتابعين كمن تبعهم بلحساف إلى يـو الدين . بكر كعمر كعثماف كعلي كعن سائر

 

اللهم اغفر للمسلمين كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منهم كاألموات كألف بين 
قلوبهم يارب العالمين اللهم تولنا كعبادؾ المسلمين في ىذه البلدة كسائر ببلد اإلسبلـ بعين 

ألمة يسران عاجبلن غير  جل كفرج الكرب عن المكركبين عنايتك كبأتم رعايتك كأبدؿ عسر ىذه ا
كنفس الهم عن المهمومين كأحسن خبلص المسجونين كردنا جميعان إلى دينك ردان جميبلن يا رب 
العالمين اللهم كفع كالة امور المسلمين في ىذه البلدة كسائر ببلد اإلسبلـ للرجوع إلى كتابك 

و كسلم اللهمم كفع عبدؾ ىذا الذم ملكتو زماـ أمورنا كالتباع سنة نبيك محمد صلى اهلل علي
للسير على صراطك كالتباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو كسلم اللهم امؤل قلبو بمزيد من 

اإليماف بك كبمزيد من الخوؼ منك كبمزيد من الحب لك كبمزيد من التعظيم لحرماتك كبمزيد 
األمة على ما يرضيك كىٍي لو في سبيل ذلك من التمسك بهديك ككفقو اللهم لجمع كلمة ىذه 

البطانة الالالحة يا رب العالمين ربنا  تنا في الدنيا حسنة كفي ااخرة حسنة كقنا عذاب النار ربنا 
اغفر لنا كلوادينا كألخواننا الحاضرين ككالديهم كلمشايخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر 

 العالمين .المسلمين أجمعين  مين  مين كالحمد هلل رب 

 

عباد اهلل إف اهلل يأمر بالعدؿ كاالحساف كإيتاء ذم القربى كينهى عن الفحشاء كالمنكر كالبغي 
 يعظكم لعلكم تذكركف.
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 أمراف يمتحنكم اهلل بهما .. أيهما ستختاركف

 

 )من الخطب التي تظهر ما كاف يتمتع بو اإلماـ الشهيد من بيعد نظر ككعي(

 

 ُّٗٗالخطبة في غضوف عاـ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

 نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

م في األسبوع الماضي إف اهلل سبحانو كتعالى قد تكفل أف يكوف ىذا الدين الذم شىٌرؼ قلت لك
بو عباده ىو المتغلب دائمانن كىو المنتالر دائمانن كذٌكرتكم في ىذا بقوؿ اهلل سبحانو كتعالى 

اًفريكفى * ىيوى ال ًذم )ييرًيديكفى أىف ييٍطًفؤيكٍا نيورى الٌلًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى الٌلوي ًإال  أىف ييتً  م  نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
يًن كيلًٍّو( كأفضنا القوؿ في بياف ذلك في األسبوع  أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىعٍّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ

ن اليـو الماضي كلعل كثيران منكم أك بعضان منكم يتالور من ىذا الذم قلناهن أنو ما على المسلمي
إال أف يطمئنوا كأف يركنوا إلى الدعة كالكسل موقنين أف اهلل سبحانو كتعالى حافظ لدينو منتالره 

 لشرعتون مهما تقاعس المسلموف عن أداء ما قد افترضو اهلل سبحانو كتعالى عليهم.
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انو كال شك أف ىذا الفهم من الكبلـ الذم قلتو رعونة خطيرةن كانحراؼ كبير عن جادة اهلل سبح
 كتعالىن فهما أمراف اثناف كل منهما منفالل عن ااخر.

 

األمر األكؿهلل تكفل اهلل سبحانو كتعالى بأف يبقى دينو في سائر العالور كاألزمنة متؤللئان متغلبان ذا 
قوة مهيمنة. األمر الثانيهلل أف ىنالك كاجبان أناطو اهلل سبحانو كتعالى بأعناؽ عباده الذين  منوا بون 

عوا اهلل سبحانو كتعالى كعاىدكه على السير على صراطو ىذا الواجبن الذم أخذه اهلل كالذين باي
علينا كالذم أناطو اهلل بأعناقنا ال عبلقة لو بما قد تكفل اهلل بو من المحافظة على دينو عبر األزمنة 

نو كتعالى كالدىورن ذلك قراره اتخذه اهلل سبحانو كتعالى اتجاه دينو كىذه كظيفة كلفنا اهلل سبحا
 بهان أرأيتم إلى الدعاء كعبلقتو باألمور التي يطلبها االنساف عادةن.

 

أما الدعاء فواجبن ذلك ألنو مظهر من مظاىر عبودية االنساف هلل سبحانو كتعالىن كلن تفوح 
رائحة عبوديتك هلل من خبلؿ شيءو كما تفوح ىذه الرائحة من خبلؿ ضراعتك كتذللك بالدعاء 

في البكور كااصاؿ. كأما رزؽ اهلل سبحانو كتعالى لعباده كإمداده إياىم بما قد تكفل بين يدم اهلل 
بو من طعاـ كشراب كرزؽ كنًعىمن فذلك شيء  خرن لو دعوت أك لم تدعو فلف سنة اهلل ماضية في 

أنو يأمر سماؤه فتمطرن كيأمر أرضو فتنبتن كيأمر العباد كالحيوانات التي سخرىا اهلل لما قد 
 ا من أجلو تقـو بالمهاـ التي كلفت بو.سخرى

 

ىذه سنة اهلل كتلك كظيفة أناطها اهلل بأعناقنان فما ينبغي لئلنساف أف يقوؿهلل إف اهلل ىو الرزاؽ التي 
تكفل لنا بالرزؽ ففيم الدعاء؟ دعاؤؾ إعبلف عن عبوديتك كإعبلف عن حاجتك إلى اهلل سبحانو 

فة من صفات اهلل عز كجلن نتيجة صفتو الرزاؽن كتعالى أعطى أك لم يعطين كعطاؤه نتيجة ص
نتيجة صفتو المعطي نتيجة صفتو الكريمن أرأيتم إلى ىذين األمرين المنفاللين؟ كذلكم الدين في 
كاقعو الذم تكفل اهلل بو؟ كالوظيفة التي أمر اهلل عز كجل بها عباده. ما ينبغي أف نسند ظهورنا إلى 

كفله بحفظ دينون ىذه رعونة ما مثلها رعونةن كمن قاؿهلل إف جدراف الكسل ألف اهلل أعلن أنو مت
عمل المسلمين ىو الذم يجعل الدين مكلوئان كمحفوظان؟! كمن قاؿهلل إف جهودنا كدعاة إلى اهلل أك  
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كقائمين بحدكد اهلل أك كحراس على تربية أكالدنا في بيوتنا من قاؿهلل إف ىذا كلو ىو مالدر فاعلية 
ا ال عبلقة لو بذلك. نحن عبيد هللن فهذه كاحدة ثم إننا موظفوف عند حفظ اهلل لهذا الدين؟! ىذ

اهلل بحكم أننا عبيد لو في عمل معين ينبغي أف نقـو بون كىذه الثانية. كظيفتنا أف نؤدم حقوؽ اهلل 
المترتبة علينا في أعناقنا كبلن على حدةن ثم كظيفتنا أف نرعى الواجب الذم أناطو اهلل بأعناقنا في 

ا تجاه أكالدنا كبناتنا في كل كقت كفي كل ساعةن ىذه ثانية. كظيفتنا أف نأمر بالمعركؼ كننهى بيوتن
عن المنكر كأف نكوف قائمين بحدكد اهلل سبحانو كتعالى جهد استطاعتنان كىذه ثالثة. ال عبلقة لنا 

كىذه كظيفة كٌلفنا ق  بما قد تكفل اهلل سبحانو كتعالى بو. تلك كظيفة أقاـ اهلل ذاتو العلية عليهان 
 اهلل سبحانو كتعالى بها.

 

كمعنى ىذا الكبلـ أف المسلمين إذا اعتمدكا على قوؿ اهلل سبحانو كتعالى )ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي 
يًن كيلًٍّو( كاطمئنوا لهذا الكبلـن ثم تركوا كظائفو كأىملوا  بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىعٍّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ
كاجباتهم أمبلن بهذه اايةن فلتعلموا أف نتيجة ىذا الموقف أف اهلل سبحانو كتعالى يطرد ىؤالء 

الذين تقاعسوا عن كظائفهم عن ساحة رحمتون كعن شرؼ المكانة التي بوأىم إياىان كيستبدؿ بهم 
  خرين. دين اهلل يبقى مكلوءنن كلكن الذم يحالل أنو يوجد جندان  خر غير ىؤالء المسلمين

الذين تقاعسوا عن الواجب كأىملوا كظائفهم كلقد أعلن اهلل ذلك في صري  تبيانو عندما قاؿ هلل 
رىكيٍم ثيم  الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍم(. ًإف تػىتػىوىل ٍوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ  )كى

 

ى فمن تقاعس عن الواجب الذم كلفو اهلل عز كجل بو فقد عرض نفسو لطرد اهلل سبحانو كتعال
إياهن من شرؼ ىذه الوظيفة التي رفعو إلى سدتهان من شرؼ ىذه المكانة التي بوأه اهلل عز كجل 

إياىان أما الدين فلسوؼ يبقى مكلوءنن كلكن الفرؽ أنو إما أف يجعلنا نحن المشرفين برعايتو 
من فضلو كحمايتو في الظاىر من خبلؿ الوظائف التي نؤديهان كإما أف يطردنا اهلل سبحانو كتعالى 

كجوده كيهيء  خرين يحلوف في أماكننا فيتبوؤف ذلك الشرؼ. ما ينبغي أيها األخوة إذا تحدثنا 
بين الحين كااخر عن الدالئل الناصعة على أف ىذا الدين ليس صنعة بشرن ليس اختراع أمةن كلو  

ن علياء كاف كذلك الختلع ىذا الدين منذ أحقاب طويلةن كلكن ىذا الدين إنما نٌزلو اهلل م
سماكاتون كىو المتكفل بحفظو. أفلف قلنا ىذا الكبلـ الذم يزيدنا إيمانان بأف ىذا الدين لم يخترعو 
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مخترعن كليس صنعة بشر كإنما ىو تنزيل رب العالمين كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىن أفتكوف ثمرة 
 عسنا تقاعسان.ذلك أف ننفض أيدينا عن المهاـ التي كلفنا اهلل بهان كأف نزداد إلى تقا

علينا كاجبات أيها األخوة ينبغي أف نؤديها فلف لم نؤدىا ركبنا الذؿ كركبتنا المهانةن كىذا ال يعني 
أف الذؿ سيحيع باإلسبلـ كال يعني أف المهانة ستلحع دين اهللن دين اهلل دائمان معلع بالثريان كلن 

لعنا ربقة الواجبات التي كلفنا اهلل تناؿ منو أم يد أم مناؿن لكن معنى ذلك أننا نحن بعد أف خ
بهان سنالطبغ بالمهانة كسنالطبغ بالذؿ كلسوؼ نالطبغ بالفقرن كلسوؼ تالب  حالتنا حالة 
أكلئك الذين يضرب بهم المثل في التمزؽ كالفرقة كالشتات كالضعفن تلك ىي النتيجة التي 

 ما قلت لكم ىيهللستحيع بنا إف نحن مضينا في تقاعسنا عن أداء كاجباتنا ككاجباتنا ك

أكالنهلل أف نؤدم حع اهلل في أنفسنان أف نعود إلى أنفسنا بين الحين كااخر فنتبين مركز عبودية اهلل 
 بين جوانحنان كنتسائل عن مدل تطبيقنا لحقوؽ ىذه العبودية.

ت لكم ثانيانهلل أف يكوف كله منا قوامان على بيتو رعايةن كسهران على تربية أسرتو تربية أكالدهن كلقد قل
مرارانهلل إف اهلل يبتلينا كىو ناظر إلينان يضعنا أماـ خيارين إما أف نضحي بدين اهلل في بيوتنا في سبيل 

 أكىاـ من ضمانات رزؽو كنحو ذلكن كإما أف نضحي بهذه األكىاـ في سبيل ديننا.

 

أعاد اهلل البد أف يمتحننا اهلل سبحانو كتعالى كما قد ألـز ذاتو بذلك في محكم كتابون كم ككم 
سبحانو كتعالى ىذا البيافن فكونوا موطٌنين أنفسكم أف تؤدكا حقوؽ اهلل سبحانو كتعالى في 

أنفسكمن كفي أىليكمن كما أف شياطين اإلنس من حولكمن قد كطنوا أنفسهم على أف يتخطفوكم 
جندان  كأف يتالٌيدكا أكالدكم كبناتكم من ساحة السير على صراط اهلل سبحانو كتعالى؛ ليجعلوىم

لشياطين اإلنس كالجن في سبيل محاربة دين اهلل سبحانو كتعالىن كما أف أكلئك األكغاد أكلئك 
الناس يسعوف سعيهم صباح مساء من أجل إبعادكم عن دين اهلل سبحانو كتعالىن كمن أجل إبعاد 

 أكالدكم كبناتكم عن السير على صراط اهلل سبحانو كتعالى.

 

كظفهم بذلكن كىم شياطينهم من اإلنس كالجن. فكونوا أنتم كقد  كظيفة يقوموف بها تجاه من
شٌرفكم اهلل بوظيفتو القدسية قائمين في مقابل ذلك بالوظيفة التي كلفكم اهلل بهان ليكن لساف 
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حالكم متجهان إلى أكلئك الناس الذين باعوا أنفسهم لشياطين اإلنس كالجنن كأصبحوا يسهركف 
درب التربه بدين اهللن كظيفة يقوموف بهان قولوا لهم بلساف الحاؿ  لياليهم كيقطعوف أيامهم على

نحن بالمقابل قائموف بوظيفة رب العالمين. أنتم تؤدكف كظيفة من جعلوكم عمبلء لهم كخدمان 
كحشمان لهم من شياطين االنس كالجنن أما نحن فقد شرفنا اهلل بأف نكوف موظفين عندهن نحن 

ائفكم كلسوؼ تكشف األياـ من ىم الذين ينتالركف؟ عندئذو ينتالر نؤدم كظائفنا كأنتم أدكا كظ
لكم اهلل سبحانو كتعالىن كعندئذو تكونوف مظهران لدين اهلل انتالاركم يكوف انتالاران لدين اهللن 

 كانتالار دين اهلل يكوف انتالاران لدينكم.

 

خبلؿ العلمن كاف  أيها األخوة كلكم أصب  يعلم كلكم أصب  يعلم أف الدين اليـو ال يحارب من
ىذا قبل سنوات طويلة عندما كانت تالدر المؤلفات كالنشرات كيتكلم المتكلموف عن تخلف 

المسلمين كأف اإلسبلـ دين رجعي كدين متأخرن ككاف ىنالك من يزرع الوساكس في أذىاف الناس 
ريع محاربة عن حقائع دين اهللن طوم ذلك العهد. ااف كونوا على يقين أف دين اهلل يحارب عن ط

األخبلؽن عن طريع بث عوامل الرذيلة في المجتمعات االسبلمية كفي البيوت االسبلميةن ذلك 
ألف ىؤالء المتربالين بدين اهلل درسوا كعلموا أف نقطة الضعف اليـو في حياة المسلمين إنما ىي 

ين بدافع النقطة األخبلقيةن نقطة الضعف في حياتهم رجاالن كنساءن إنما ىي انجذاب المسلم
الغرائز إلى الشهوات كاألىواءن ىذا العمل إذا ىيج فلف فاعلية العقل تشلن ىذه حقيقة قرأتها 
كسمعتها. ىؤالء الناس ينطلقوف من ىذا المنطلعن كيسعوف سعيهم إلى أف يتاليدكا بناتكم 
تربوية بالوسائل المختلفةن كغدان ستفاجؤكف غدانن ستسمعوف من يدعوف؟ يدعوف بناتكم إلى مادة 

ال عهد لكم بها اسمها التربية الجنسية اسمها الثقافة الجنسيةن كليت أف الذين يكلفوف بهذا ىم 
أساتذة الدينن ليت أف الذين يكلفوف بهذا ىم ىؤالءن إذان سيكوف تسيير الجيل إلى ىذا المنهج 

سائل كثيرة عبر الفضيلة كعبر الترفع عن مستول ىذا المعنى البهيمي الذم نستدرج إليو في ك 
 شتى.

 

ال لن يكوف الهدؼ ىذان كإنما الهدؼ ىو الجمع بين المراىقين كالمراىقات المزج بين ىؤالء 
كأكلئكن كتهييج العوامل الغريزية المختلفة بالوسائل المختلفة الكثيرةن كفي جو الىب ال يكوف 
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ئز كما ىو الشأفن فيو حجاب ال تكوف فيو حشمة ال تكوف فيو كازع دينين كمن ثم تهتاج الغرا
كتلك ىي الطبيعة التي فطر اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف عليها كيأتي دكر من يريد أف يبالر 

بالثقافة الجنسيةن ما ىو دكر الثقافة الجنسية؟ الواقيات التي ينبغي أف تستعملن ال مانع ال مانع 
يات موجودة كالواقيات من أف يغامر الشباب كالفتياتن كأف يهتاج البعض منهم على بعض الواق

ىي التي تمنع المغباتن كىي التي تمنع األمراض كىي التي تمنع الحملن كمن ثم بوسع المرأة أف 
 تخوف زكجها بواسطة ىذه الواقيات. كما أدراؾ ما ىي ىذه الواقيات؟

 

بدء ال تحاربنا بادئ ذم  -ال كاهلل  -كظيفتكم أيها المسلموف ما ىي؟ ىي أف تعلموا أف إسرائيل 
بالسياسةن كال تحاربنا بادئ ذم بدء بالقوة العسكريةن كإنما تحاربنا قبل كل ذلك ببث عوامل 
التمييع بالوسائل التي تحطم األخبلؽن التي تحطم سدكد الفضيلة في المجتمعن إسرائيل تعلم 
ك ىذا كتسٌخر أمريكا لهذان كأمريكا تنفذ اليـو ىذان كىنالك جمعيات عميلة تسعى لتحقيع ذل

أيها األخوةن كما يجرم في سبيل ىذا الهدؼ سران أكثر بكثير مما يستعمل جهران. فما موقفكم 
 أنتم أيها المسلموف كأنتم المستهدفوف أكالدكم المستهدفوف.

 

إذا سمعتم اليـو بمن يحارب الحجاب في المدارس فاعلموا أف ذلك دىليز إلى ىذا الهدؼن 
 اية.كاعلموا أف ذلك مقدمة إلى تلك الغ

 

أيها األخوة أمراف اثناف يمتحنكم بهما اهلل سبحانو كتعالى كاجباتكم المعلقة في أعناقنان 
كالمناقضات التي يبتليكم اهلل بهان خياراف يضعهما اهلل أمامكم كيضعكم أمامها. ترل ما الذم 

 ستختاركف؟

 

صراط اهلل سيضحي قد يرل الرجل أنو إف حافظ على دينو في إلزامو ابنتو كابنو بالسير على 
بالمستقبلن ككاهلل إنو لمستقبل كىمي. )فابتغوا عند اهلل الرزؽ( كإما أف يضحي بالمستقبل الوىمي 

 في سبيل أمر اهللن كعندئذ يكوف قد أحرز لنفسو الدين كالدنيا معان. فما أنتم فاعلوف؟
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ذه األمة في بلدة مقدسة  قوموا بالواجب الذم كلفكم اهلل بون ككاهلل الذم ال إلو إال ىو لو أف ى
كهذه البلدة أعرضت عن دين اهلل لينقلن اهلل شرؼ ىذا الدين إلى مكاف  خرن كلسوؼ نبوء بعد 

 ذلك بخزم الدنيا كااخرة معان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل .

 

بو ككفر  الحمد هلل حمدان كثيران كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد
كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو أرسلو اهلل إلى العالم  

كلو بشيران كنذيرا اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلـ 
نهى عنو كزجر كأخرجوا دائمين متبلزمين إلى يـو الدين . عباد اهلل اتقوا اهلل فيما أمر كانتهوا عما 

حب الدنيا من قلوبكم فلنو إذا استولى أسر كاعلموا أف اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو كثنى 
بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قائلو عليما إف اهلل كمبلئكتو ياللوف على النبي يا أيها الذين  منوا 

على  ؿ سيدنا محمد كما صلوا عليو كسلموا تسليما اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد ك 
صليت على سيدنا ابراىيم كعلى  ؿ سيدنا ابراىيم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 

محمد كما باركت على سيدنا ابراىيم ك ؿ سيدنا ابراىيم في العالمين إنك حميد مجيد ن كرضي 
اف كعلي كعن سائر اهلل عن الخلفاء الراشدين ذك القدر العلي كالفخر الجلي أبي بكر كعمر كعثم

الالحابة كالتابعين كمن تبعهم بلحساف إلى يـو الدين . اللهم اغفر للمسلمين كالمسلمات 
كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منهم كاألموات كألف بين قلوبهم يارب العالمين اللهم ىذه حالنا 

يسعنا إال رحمتك يا أرحم ظاىرة بين يديك كأمرنا ال يخفى عليك أمرتنا فتركنا كنهيتنا فارتكبنا كال 
الراحمين فارحمنا كاعف عنا كاغفر لنا كاستجب اللهم دعائنا كحقع رجائنا يا من إليو مالير كل 

شيء يا من بيده كل شيء يا من يجير  كال يجار عليو يا ذا الطوؿ كاإلنعاـ ال إلو إال أنت 
البلدة كسائر ببلد اإلسبلـ  سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم تولنا كعبادؾ المسلمين في ىذه

بعين عنايتك كبأتم رعايتك كأبدؿ عسر ىذه األمة يسران عاجبلن غير  جل كفرج الكرب عن 
المكركبين كنفس الهم عن المهمومين كأحسن خبلص المسجونين اللهم انتالر لدينك 
ن اللهم من كللمسلمين في ىذه البلدة انتالارؾ ألنبيائك كأكليائك كذك القرب إليك يارب العالمي

أراد في ىذه البلدة باإلسبلـ كالمسلمين خيران فخذ بيده يا موالنا إلى كل خير كمن أراد فيها 
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بالمسلمين كاإلسبلـ شران فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يارب العالمين اللهم رد كيده إلى نحره 
 ذا الجبلؿ كاإلكراـ اللهم رد كيده إلى نحره اللهم رد كيده إلى نحره كاجعلو عبرة لكل معتبر يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أين ىي رحمة اهلل بعباده؟!

 

ُّ/ُِ/ُّٗٗ 

 

  

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
يو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصف
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على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ثيره منى الٌناًس في ىذًه األيٌاـً عن ماليًر كمظهًر رحمًة اهلًل سبحانوي كتعالى بعبادهن كلعل  يتساءىؿي ك
الكثيرى منكم يشمُّ من تساؤلهم رائحةى انتقادو أك معنىن من معاني الٌتعجًُّب من أف يوصفى اهللي 

فتراتي الٌطويلةي من ىذا الٌشتاًء سبحانوي كتعالى بالٌرحمًة المتناىيًة التي ال حد  لهان ثم  تمرُّ ىذًه ال
دكفى أف نجدى مظهران لهذًه الٌرحمًة اإللهٌيًة التي سمعنا عنها كثيران كقرأنا عنها كثيرانن كإنٌني ألعجبي 
من تساؤًؿ ىؤالًء المتسائلينهلل يتساءلوفى كيبحثوفى عن ماليًر رحمًة اهلًل عز  كجل  بعبادًه متمٌثبلن في 

اهللي عليها في كلٍّ عاـن ثم  ال يتساءلوفى عن ماليًر تراحًم الٌناًس بعضهم معى  األمطاًر التي عٌودىمي 
بعضن كىو يعيشوفى في جوٍّ أك في محي و لو التفتوا عن أيمانهم أك عن شمائلهم أك نظركا أمامهم 

التي رحمها  أك انعطفوا كنظركا إلى ما كراءىم لوجدكا مجتمعان تنك رى أفرادهي لمعنى الٌرحمًة إاٌل القٌلةً 
 اهللي سبحانوي كتعالى.

 

يتساءلوفى عن رحمًة اهلًل عز  كجل  لماذا اختفت في مظهًر األمطاًر التي عٌودىمي اهللي إيٌاىا ثم  ال 
يتساءلوفى عًن الٌرحمًة التي عل عى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى رحمةى اهلًل بعبادًه عليها فقاؿى في 

فىًع عليوهلل "من ال يىرحىم ال ييرحىم". ىذا الوضعي ىوى الذم يبعثي على الٌتعجًُّب كعلى الحديًث المتػ  
 الٌتساؤًؿ بل على االستنكار.

 

ٍـّ متعاطفينى متراحمينن ككانًت الجيوبي االستثنائٌيةي الٌشاٌذة  كلو أف  المسلمينى كانوا في ظاىرىمي العا
عثان على شيءو منى الٌذىوًؿ أك العىجبن كلكن  الواقعى ىوى قليلةن تظهري ىنا كىنان لما كافى األمري با

هلل تنكُّري الٌناًس  ُـّ الذم يراهي كلٌّ مٌنا أينما نظرى ككيفما التفتى ىوى عكسي ىذا الٌتالوُّرن بًل الواقعي العا
 بعضهم لبعضو على الٌرغًم من أنٌهم يظهركفى أك يتظاىركفى بأنٌهم مسلموفن كال ترل مظهرى الٌتراحمً 

 إاٌل في جيوبو قليلةو جٌدان جٌدان ىنا كىناؾ.
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األمواؿي كثيرةه ككثيرةه جٌدانن كلكن  أصحابى ىذًه األمواًؿ قد كضعو الٌسدكدى بينهم كبينى كصايا اهلًل 
سبحانوي كتعالىن إذ أمرىم بالٌتراحمن كأمرىم بالٌتعاطفن كأمرىم أف يستخدموا الماؿى للثٌناًء على اهلًل 

انوي كتعالى في مظهًر الٌتراحًم الذم كلًّفهمي اهللي عز  كجل  بو. كظهرى في مكاًف ذلكى كلشكرًه سبح
الٌترؼي الذم ال حد  لون كالبذخي الذم أخرجى أصحابوي عن حدكًد العبوديًٌة الطٌائعًة هلًل عز  كجل  إؿ 

ًء الٌناًس أشخاصان مستول الطٌغياًف المستشرمن ظهرى في مكاًف ذلكى الواقعي الذم جعلى من ىؤال
يسكركفى بالٌنعمًة التي أكرثهمي اهللي عز  كجل  إيٌاىان كينتفعوفى بهذًه الٌنعًم التي مٌتعهمي اهللي عز  كجل  بها 
إلى مستولن خطيرو منى الكبًر كالطٌغياًف كالٌترؼن كطالما صو رنا كذكرنا أمثلةن كثيرةن لهذان فما العجبي 

 بسٌنًة اهلًل في عبادًه عندما قاؿهلل "من ال يىرحم ال ييرحىم". ما العجبي من أف كقد ذك رنا رسوؿي اهللً 
يتجٌلى اهللي عز  كجل  على عبادًه بعدى ىذا بمظهرو من مظاىًر الٌتأديب؟ ما العجبي من أف يلوٍّحى 

ينى في عباده. أمامهم بسوطو من سياًط الٌتأديًب أك الٌتهذيًب كالٌتربية؟ كتلكى ىيى سٌنةي ربٍّ العالم
ـى كالمتفضٍّلى على عبادهن  كمعى ذلكى فلف  اهللى عز  كجل  يظلُّ ىوى الٌرحمنى الٌرحيمن كيظلُّ ىوى المتكرٍّ

هي عن عبادًه إاٌل تربيةن لهم كإيقاظان لهم كدعوةن إلى أف يستقيموا بعدى أف انحرفوا.  كما قطعى رفدى

 

يرًىان كيفى ال يرل مظاىرى رحمًة اهلًل كقد مؤلىت رحبى ما كالعجبي مٌمن يتساءؿي عن رٌحمًة اهلًل كمال
بينى الٌسماًء كاألرض؟ أال ترل رحمةى اهلًل عز  كجل  في عنايتًو بعافيتكى كجسمك؟ أال ترل رحمةى اهلًل 
عز  كجل  بكى إذ جعلى لكى األرضى من تحًت قدميكى مهادان؟ كإف سخ رى لكى رياحوي ااتيةى الٌذاىبةى 

اديةى الٌرائحةى لتجدٍّدى حياتكى في كلٍّ لحظةو بل في كلٍّ  فو إثرى  ف؟ أال ترل مظاىرى رحمًة اهلًل الغ
سبحانوي كتعالى فيما سخ رهي لكى من مكنوناًت ىذًه الٌدنيا التي من حولك؟ أال ترل مظهرى رحمًة اهلًل 

ؿ؟ كلم يجعًل الٌدنيا التي من سبحانوي كتعالى عليكى أف لم يخسف بكى األرضى كلم يأمرىا أف تتزلز 
حولكى مليئةن بالجراثًم المهلكًة كىوى لو شاءى لفعلى ىذا؟ فلذا أرادى اهللي أف يلوٍّحى أمامكى بسوطو كاحدو 
من سياًط تهذيبًو كتربيتًو لتستيقظى كلكي تلتفتى إلى أكامًر اهلًل عز  كجل  تأففت كتساءلتى عن ماليًر 

 رحمًة اهلًل عز  كجٌل؟!
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ثىًل الذم ضربوي رسوؿي اهلًل  أيُّها الٌناسهلل لو عدنا إلى كاقًع حالًنا لرأينا أنفسىنا بعيدينى كل  البعًد عًن الػمى
بحاًؿ المؤمنينى عندما قاؿى في الحديًث المت فًع عليوهلل "مثلي المؤمنينى في تواٌدىم كتراحمهم 

 ى لوي سائري الجسًد بالس هىًر كالحٌمى".كتعاطفهم كمثًل الجسًد الواحًد إذا اشتكى منوي عضوه تداع

 

انظر إلى ىذا الكبلـً ثم  عيد إلى كاقًع المسلمينن تجدي أنٌهم يسيركفى على نقيًض ىذا الذم يقولوي 
رسوؿي اهللن ال أنٌهمي انحرفوا عنوي انحرافان بسيطان ذاتى اليميًن كذاتى الٌشماؿن الن بل إنٌهم يسيركفى 

 أمرىمي اهللي عز  كجٌل بو.على نقيًض ىذا الذم 

 

انظركا إلى المآدًب التي تيمىدُّ في االحتفاالًت المتنوٍّعًة المختلفةن كانظركا إلى ماليًر ىذًه األطعمةن 
كتأٌملوان انظركا إلى الذينى ييقًدموفى على تناكًؿ نعمًة اهلًل سبحانوي كتعالىن كلو شاءى اهللي عز  كجل  

تجد مظهرى الطٌغياًف  -أم إلى أكثرىم كال عبرةى للقٌلة  -نظر إليهم ألفقدىم ىذًه النػٍّعىمن ا
كاالشمئزاًز كالٌترًؼ باديان في تعاملهم مع نعًم اهلًل سبحانوي كتعالىن باألمًس قلتي كذك رتهلل كيفى 
كفي  ييقدـً كثيره من ىؤالًء الٌناًس على الطٌعاـ؟ يضعي في طبقًو أضعاؼى ما يأكلن ثم  ال بد  أف يقوـى 

طبقًو منى الطٌعاـً ما يمؤلي بطنى جائعو منى الجائعينى الذينى تفيضي بهم ىذًه البلدةن كال بد  أف يضعى 
فوؽى ىذًه البقايا منى الطٌعاـً ما يبعثي الجائعينى على االشمئزاًز من تناكلها؛ ال بد  أف يضعى فوقوي 

ماليري ىذا الطٌعاـً إلى ما علمتم منى القمامًة القيشورى كأكراؽى )الكلينكس( كما إلى ذلكى حٌتى يكوفى 
كنحًوىا. ىؤالًء الٌناسي يمارسوفى ىذا العملى مبدأن منى المبادئن تقليدان منى الٌتقاليدن ال بد  أف يفعلوا 
ذلكى حٌتى تظهرى كبرياؤىمن حٌتى يظهرى تػىرىفيهمن حٌتى يظهرى تعاليهم على الٌنعمًة التي لو حرمهمي اهللي 

 ل  إيٌاىا للهثوا كراءىا كال لهثةى الكبلًب فوؽى القمامة. أال تركفى إلى ىذًه الحاًؿ أيُّها اإلخوة؟عز  كج

 

بل أال تتالو ركفى حاؿى الحفبلًت كالمآدًب العامرًة التي ستفيضي بها ىذًه الليلةي في البيوتن أك في 
كمن ىم رٌكاديىا؟ رٌكاديىا أك  الٌنوادمن أك في أماكنن أك في مقاهون أك في مطاعمن أك في مبلهون

األكثري من رٌكادىا مسلموفن ككثيره من رٌكاًدىا يتجٌملوفى باإلسبلـن الٌسببي الوحيدي الذم يجعلهم 
يرتادكفى ىذًه الحفبلًت في ىذًه المناسبًة أنٌهم أغنياءه فيما يتالٌوركفى كفيما يتوٌىموفى أف  اهللى 
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يتباىىوف؟ لماذا ال يستكبركف؟ لماذا ال يطغوفى كيبغوف؟ لماذا ال  أكرمهمن لقد أكرمهمي اهللي فلماذا ال
يركلوفى بقايا النػٍّعىًم بأقدامهم؟ ىذا ىوى المظهري الذم تعرفوفن كىذا ىوى كاقعي الٌناًس مٌرةن أخرل 
أقوؿهلل كاقعي أكثًر الٌناس.. كاهللي عز  كجل  يقوؿهلل ))كاتٌقوا فتنةن ال تاليبن  الذينى ظلموا منكم 
 خاٌصة((. أىفىعجيبه بعدى ىذا أف يلوٍّحى البارم سبحانوي كتعالى بسوطو كاحدو من سياًط تأديبو؟

 

كلكٌني أقوؿهلل تيرل ما المالير؟ ماليري ىؤالًء الذينى أسكرتهمي األمواؿي لو أف  اهللى حرمهم رًفدىه؟ كليتى 
إذا حرمهمي اهللي سبحانوي كتعالى  ًشعرم .. ماذا يغني الٌذىبي كأكراقو؟ ماذا تغني الكنوزي كصناديقيها

من لقمًة طعاـو أك من جرعًة شراب؟ ترل ماذا عسى أف تالنع لهم ىذًه الاٌلناديع؟ كماذا عسى أف 
تالنعى لهمي الٌشيٌكاتي التي تفيضي بها البنوؾي ىنا كىناؾ؟ ترل ماذا عسى أف يفيدنيى الماؿي الذم 

جدبت بنباتًها؟ كإذا أمرى اهللي الٌسماءى فقطعت عٌني رفدىىا؟ يسٌمى بػػ)الٌسيولة( إذا أمرى اهللي األرضى فأ
كإذا أمرى اهللي ضركعى األنعاـً فجف  ما فيها؟ ماذا أصنعي بالٌذىب؟ ماذا أصنعي بالماؿ؟ من أينى  تي 
ـى قوًؿ  بجرعًة شراب؟ من أينى  تي بلقمًة طعاـ؟ كلكن مًن اٌلذم كقفى ذاتى يوـو متأٌمبلن متدبٍّران أما

  عز  كجل هلل )قل أرأيتم إف أصب ى ماؤكم غوران فمن يأتيكم بماءو مىعين(؟اهللً 

 

اإلنسافي الذم يكرٍّموي اهللي بنعمةو من نعمًو أكلى بًو أف يتجلببى برداًء العبوديٌةن أكلى بًو أف يزدادى 
 انوي كتعالىن نعم.تمسكنان في رحاًب اهللن أكلى بًو أف يذكبى استحياءن منى اهلًل كخجبلن منى اهلًل سبح

 

ـي على ليلةو ال أدرم ماذا ستكوفي عيقباىا؟ ىل ستكوفي  إنٌنا نتساءىؿي عن رحمًة اهللن كىا نحني نقد
عيقباىا يقظةن كعودةن حميدان إلى اهلًل كاصطبلحان جديدان معوي فػىتيكشىفي عٌنا الغٌمةي كيأمري اهللي سماءىهي 

العاثينى كنعبثي معى العابثين؟ أـ إنٌنا سنؤخىذي بهذا التٌػٌياًر الٌداىًم  فتيهًطلي بأمطارًىا؟ أـ إنٌنا سنعثوا معى 
الذم نحني غرباءي كل  الغرابًة عنو؟ كلو أف  في المسلمينى قٌلةن يجأركفى إلى اهلًل بالٌتوبةن كلكن ماذا 

 عسى أف يكوفى كاقعي الكثرة؟
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يتوبوفن كليتى أف  ىؤالًء الذينى يشعركفى في ىذًه ليتى أف  الٌناسى يستيقظوفن كليتى أف  ىؤالًء الٌناًس 
الليلًة بالجوًع العجيًب إلى الس هرن كإلى االحتفاالتن حٌتى الذينى ال ييتاحي لهم أف يذىبوا إلى 
الٌنوادم كالمبلىي يعقدكفى حفبلتو من نوعها في بيوتهمن ما القاٌلة؟ ما الخبر؟ ما ىذا الذم 

؟ لماذا نكوفي ذيلٌيينى إلى ىذا الحٌد؟ لماذا نرسٍّخي يبعثهم على عبثو ال داعيى إل يو؟ فيمى ىذا األمري
في قلوًب أعدائنا مظهرى الذُّؿٍّ في حياتنا؟ أال يكفي ما قد سمعناهي من ترجمًتنا على ألسنتهم؟ أال 

كفي يكفي ما قد قرأناهي من حديثهم عٌنا ككيفى أنٌنا أصبحنا ذيلٌيينى لهم؟ لماذا؟ لماذا نفعلي ىذا 
 سبيًل أمٍّ شيء؟

 

كمعى ىذا فأنا عندما أقوؿي كأحذٍّري ربٌما يسألني بعضه منكم عن البديلن ما البديل؟ لستي مٌمن 
نا بحفبلتو أخرل؟ الن أنا مٌمن يقولوفى أف  ىذًه بدعةن كنحني  هلل إف  البديلى ىوى أف نمؤلى مساجدى يقوؿي

ا في دارًه كأف يستغفرى رب وي كخالقىون كأف يستىرًحمى اهللى مٌمن يحذٍّري منى البدعن يكفي أف يقبعى كلٌّ منٌ 
سبحانوي كتعالىن كأف يسألوي أف يرحمى الطٌاغينى كالاٌلالحينى كالطٌالحينى ككل  عبادهن يكفي أف يبتعدى  
ون كلٌّ مٌنا عن ىذا التٌػٌياًر الماحًع الٌداىمن فلذا عاشى كما يعيشي كلُّ مسلمو في دارهن معى أىلًو كنسائ

 معى أكالدًه كصحًبون فهذا ىوى الذم يأمري اهللي سبحانوي كتعالى بو..

 

أال يستطيعي المسلموفى أف يلتزموا صراطى اهلًل عز  كجل  بعيدينى عن ىذا العبثن بعيدينى عن ىذا 
المجوًف المهلكن إاٌل إذا فعلوا ما يقابلي ذلكى من مظاىر لم يعهدىا المسلموفى من قبل؟ ال حاجةى 

لى ىذان كلُّ ما في األمًر أف  على فئاًت المسلمينن كعندما أقوؿي فئاًت المسلمين أعني باًدءى ذم إ
بدءو األغنياءى منهمن المترفينى منهمن كليتى أٌني أراىم في المساجدن كليتى أٌني أراىم في الٌدركسن 

هلل ليتى أٌني أراكم في دركًس العلمً  كلو في ساعةو من أسبوعو  بل ماذا أقوؿ؟ عندما قلتي ذاتى يوـو
 تأفٌفوان كضاجوان كىاجيوا كماجيوا.
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فيا عجبان من أف ياللى األمري بنا إلى ىذا الحٌدهلل ننح ُّ في طرًؽ االبتعاًد عن اهللن ننح ُّ في ظلماًت 
ًة الٌتقلًُّب في حمأًة الٌدنيا كلهًوىان ثم  إنٌنا نضيعي ذرعان حٌتى بالٌناصحين! نضيعي ذرعان حٌتى بتذكر 

 المذكٍّرينى حٌتى كلو جاءت مغموسةن بكلٍّ ألواًف اللطف؟!

 

ىذا ىوى كاقعينا .. أجلن نعمن تأفٌفوان كضاجوا كىاجوا من أف أذكٍّرىىم بما كافى عليو األغنياءي منذي 
عشراًت الٌسنينى بل منذي مئاًت الٌسنواتن عندما كافى الواحدي منهم يتحو ؿي في المساًء إلى طالًب 

نتجعي درسان من دركًس العلمن يأخذي كتابوي كينفعي ساعةن أك ساعتىيًن لتعلُّمو فقوو أك عقيدةو أك علمو ي
تفسيرو أك حديثن ثم  يعودي في اليوـً الثٌاني تاجران إلى محلٍّون أينى ذلكى الماضي؟ أينى ذلكى الواقعي 

 ال تتراجعن نعم. المتألٍّع؟  نذاؾ كانت رحمةي اهلًل ال تنقطعن  نذاؾ كانًت البركةي 

 

كلكن لػٌما  ؿى األمري إلى ما تعلموفى أصبحنا سجناءى في دنيانان أصبحنا سجناءى في ساحًة تجاراتنا 
كأىوائنان كقطعنا مٌما بيننا كبينى اهلًل السُّبيل؛  ؿى األمري إلى ىذًه الحاؿ. كمعى ذلكى فلف  اهللى ال يعاملينا 

ريمن كاهللي غفورن كلكن  اهللى عز  كجل  يرينا ما يذكٍّرنا من ىذًه المظاىر. كما نعامليوهلل اهللي رحيمن كاهللي ك
 فأسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يوقظىنا جميعان لعىودو حميدو إليون فاستغفركهي يغفر لكم...

 

 لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة حسنو 

 

 ُْٗٗ/ُ/ُِتاريخهلل 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
يو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصف
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على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كجل قرف األمر بطاعتو مع األمر بطاعة رسولو سيدنا محمدو صلى اهلل عليو  كسلمن ثم   إف اهلل عز
كرر ذلك كأكده؛ حتى يتبين للناس جميعان أف أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جزء ال يتجزأ 

لو من أمر اهللن كأف ال فرؽ بين أمر اهلل كأمر رسولون كأف الذين يريدكف أف يفٌرقوا بين اهلل كرسو 
مفتأتوف على اهلل كعلى الدين الذم أنزلو لعباده فقاؿ سبحانو كتعالىهلل )كما أرسلنا من رسوؿ إال 

ليطاع بلذف اهلل(. كقاؿ عز كجلهلل )من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل(. كقاؿ سبحانو كتعالى في مكاف 
إليك الذكر لتبين   خرهلل )كأطيعوا اهلل كأطيعوا الرسوؿ كأكلي األمر منكم(. كقاؿ عز كجلهلل )كأنزلنا

 للناس ما نػيزٍّؿى إليهم(.

 

كهلل عز كجل حكمة باىرة في ىذا التأكيد كفي ىذا البيافن فقد علم عز كجل أف في الناس ناسان 
سيأتوف في كقت ما من الزمنن يحًدثوف في ىذا الدين مالم يأذف بو اهلل سبحانو كتعالىن 

نكرة مبتدعة ىي التفريع بين كتاب اهلل عز كيخٌططوف لمسخو كتشويهو كالقضاء عليو بطريقة م
كجل القر ف كبين سنة رسولو محمدو عليو الالبلة كالسبلـن كلقد نظرنا فوجدنا أف ىذه الفئة قد 
ظهرت فعبلنن كأف في الناس من يالطنعوف كذبان التقديس العظيم لكتاب اهلل القر فن من حيث 

ها كرائهم ظهريانن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل يهملوف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيلقون
عليو كسلم إذ قاؿهلل )يوشكي رجله متكئان على أريكتو ييحدىث بحديث مني. فيقوؿهلل بيننا كبينكم  

كتاب اهللن فما كجدنا فيو من حبلؿ حللناهن كما كجدنا فيو من حراـ حرمناه( ثم قاؿ عليو الالبلة 
مثل الذم حرمو اهلل(.  كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كالسبلـهلل )أال كإف الذم حرمو رسوؿ اهلل 
 كسلمهلل )أال إني أكتيت القر ف كمثلو معو(.

 



  

 ~1569 ~ 
 

من أجل ىذا يؤكد بياف اهلل عز كجل على ضركرة طاعة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في  
سائي كابن كل ما يأمر كفي كل ما ينهىن كلقد قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ فيما ركاه الترمذم كالن

ماجو كغيرىمهلل )عليكم بسنتي كسنة الخلفاء الراشدين المهديين(ن كما ىذا إال تأكيده على ضركرة 
اتباع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ألف الخلفاء الراشدين ىم مظهر يجسد التمسك بسيرة 

دين إال ألنهم نموذج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فما كاف أمر رسوؿ اهلل باتباع خلفائو الراش
 أسمى في التمسك بسيرة رسوؿ اهلل كبسنة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ.

 

غير أف اتباع النبي عليو الالبلة كالسبلـ رىنه بمحبتون رىنه بدراسة سيرتون رىنه بتبين معالم نبوتو. 
ن فكل من غاب أك أعرض عن دراسة سيرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ كمن ثم أعرض ع

معالم النبوة في حياتون لن يجد سبيبلن إلى محبتون كلن يتسرب معنى محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم إلى قلبون كمن ثم فهو لن ينظر إليو إال على أنو مالل ن جاء كمضى كذىب دكره مع 
الماللحين الذين ذىبت أدكارىم. كانظركا تجدكف أف رحب األرض مليء بالناس الذين يجعلوف 

أنفسهم مؤمنين مسلمينن كلكنهم ينظركف إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من خبلؿ ىذا  من
 المنظار.

 

الداء الذم يعانيو ىؤالء أنهم أعرضوا عن دراسة سيرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن بل أقوؿ 
على جانب أعرضوا عن دراسة شمائلو عليو الالبلة كالسبلـن كلقد اىتم سلف ىذه األمة بالتركيز 

متميز من سيرتو عليو الالبلة كالسبلـن كىو الجانب الذم سمي بالشمائلن أم الجانب الذم يبرز 
صفات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأخبلقو الشخاليةن في بيتو مع أسرتو مع أصحابو مع 

اهلل عليو  األباعد من الناس كاألقربين منهمن ىي تلك الدراسات التي تبرز لنا خلع رسوؿ اهلل صلى
كسلم في جده في مزحو في طعامو في شرابو في رقاده في يقظتو في كل الالفات كاألخبلؽ التي 
حرمنا من رؤيتهان ألننا حرمنا من رؤية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلقد كاف السلف رضواف 

يـو فهم اهلل عليهم يعكفوف على دراسة ىذه الشمائل ككم ألفت فيها كتبن أما المسلموف ال
زاىدكف كل الزىد في دراسة شمائل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن بل ما أكثر ما رأينا من 

يتأفف عندما يسمع شيئان من شمائل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في مولد على لساف كاحد من 
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اهلل إذا ىؤالء القارئين للمولد أك المنشدينن ما أكثر ما رأينا من يتأفف إذا كصف شكل رسوؿ 
كصف طوؿ رسوؿ اهلل إذا كصفت مشية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كإنما كرثنا ىذه 

الالفات من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ككاف سيدنا علي كاحدان من أبرز من اىتم 
 بدراسة ىذه الالفات كنقلها إلى من بعده ترل.

 

ث عن صفات رسوؿ اهللن كىل كاف المحب ىل يمكن أف يتأفف المحب لرسوؿ اهلل ممن يتحد
إال منتشيان طركبان لحديث من يتحدث عن محبوبون لحديث من يالف لو محبوبون فلف دؿ ىذا 

على شيء فلنما يدؿ على فراغ أفئدة ىؤالء الناس من حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كإذا 
بشيءو من محبة اهلل عز كجلن فرغ فؤاد اإلنساف من حب رسوؿ اهللن فهيهات ىيهات أف يشعر 

ألف بين ىاتين المحبتين تبلزمان كبيرانن ال يحب اهللى حبان حقيقيان إال من أحب رسولون كال يحب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الحب الذم علمنا إياه رسوؿ اهلل إال من أحب اهلل عز كجل أكالن. 

ن قائبلن هلل )أحبوا اهلل لما يغذككم من نعمو كانظركا كيف يقارف سيدنا رسوؿ اهلل بين ىذين الحبي
كأحبوني لحب اهلل إيام(ن فكيف يمكن أف ينفالل حب موالنا كخالقنا عن حب نبينا كرسولنا 

 محمد عليو الالبلة كالسبلـ.

 

كلما فرغت أفئدة كثير من المسلمين عن ىذا الحب كاتجهت بالقاؿ كالقيل للتعويض عن ىذا 
ر من سنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كتيهنا في الشعاب الحبن أعرضنا عن كثير ككثي

المضللة كالمفىرٍّقةن كلو أف محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كانت جاثمة في سويداء نفوسنا؛ 
لظهرت  ثار ذلك. كفي مقدمة ىذه ااثار كحدة األمة؛ ذلك ألف عددان من الناس عندما تجمعهم 

تآلفوا. فلذا كانت ىذه المجموعة أمة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل محبة شخه كاحد ال بد أف ي
عليو كسلمن ككاف كل منهم يفيض قلبو حبان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فبل بد أف تمتد شبكة 
التآلف بين أشخاص ىؤالء الناسن كال بد أف يالبحوا كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  

فرغت أكعية قلوبنا عن حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف ال  كالجسد الواحد. كلكن لما
بد لها أف تمتؤل بحب  خر. كاف ال بد أف تمتؤل أفئدتنا بمحبة ذكاتنا أشخاصنا أنانياتنا أىوائنان 

فظهر التنافس كظهر الخالاـ كظهرت األحقاد كظهر الغلن ذلك ألف ىذا ىو دخاف تلك المحبة 
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فئدة من محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلما فرغت أفئدتنا من محبة التي تأتي بعد فراغ األ
رسوؿ اهلل أعرضنا عن سلوكو في الدعوة إلى اهللن ككم ككم نشعر بالبعد الكبير المخجل بين سيرة 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم داعيان إلى اهلل معٌرفان للناس على دين اهلل ككاقعنا نحن المسلمينن 

. -الفسقة  ال -  ككاقعنا نحن المسلمين اليـو

 

جهاد رسوؿ اهلل األعظم كاف ألقو إنما يبرز في الدعوة إلى اهلل في التعريف بدين اهلل كالضنى الذم 
طاؼ حوؿ كياف رسوؿ اهلل من أكؿ حياتو إلى  خرىا إنما كانت بسبب جهاده في الدعوة ىذهن 

الدعوة بل الجهاد المتألع في ىذه الدعوة من من منكم لم يقف على أعظم معنى من معاني ىذه 
خبلؿ ىجرة رسوؿ اهلل إلى الطائف ثم رجوعو منهان كلكن ما أكثر الذين لم يقرأكا كما أكثر الذين 
لم يعرفوا. ىذه الدعوة التي نهض بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن أكرثها كنزان ثمينان كسبلحان 

الحقيقين فكانوا من بعده دعاة إلى اهللن كأكرث أصحاب  فعاالن ألصحابو الذين أحبوه الحب
رسوؿ اهلل ىذا السبلح لمن بعدىمن فكانوا خير دعاة إلى اهللن كال كاهلل ما فتحت مشارؽ األرض 
كمغاربها بسيوؼن كلكنها فتحت بالدعوة إلى اهلل عز كجل نطقان كحواران كصبران كمالابرةنن أما القتاؿ 

ه الدعوة. كعندما غزل التتار مجتمعاتنا اإلسبلمية غيلب المسلموف تحت فلم يكن إال ًحالنان لهذ
قهر األسلحة المادية كتحت سنابك خيوؿ التتار كالمغوؿ. كلكن ما الذم نالر المسلمين ما 

 الذم نالر المسلمين على جحافل التتار؟

 

دخل فلوؿ  الذم نالر المسلمين على جحافل التتار دعوة المسلمين التتار إلى اهلل عز كجلن
المسلمين في معسكرات التتار غير مبالين بالقتلن غير مبالين باألخطارن يحاكركفن كيعرفوف على 

دين اهللن كيشرحوف لهم كتاب اهلل. دخل بريع ىذا الدين في أفئدتهم كاحدان تلو ااخر كإذا 
ـ. ما ىو السبلح بعدكاف التتار يذكبن كإذا بالتتار كلهم يتحولوف بعد ذلك جندان من جنود اإلسبل

البتار الذم نالر المسلمين عير تاريخ اإلسبلـ منذ بعثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى أف 
منينا بالذؿ؟ الدعوة! الدعوة التي كانت ىي أساس الجهادن كنظرنا اليـو فوجدنا أننا ال على 

ال على الجهاد القتالي الدعوة التي جاىد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من خبللها أبقينان ك 
 عثرنان كإنما أصب  حديثنا حلمان من األحبلـ.
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تعالوا أيها األخوة كأنتم أحباب رسوؿ اهلل فيما يفترضن فقارنوا بين جهاد الدعوة في حياة رسوؿ 
اهلل كبين جهادنا نحنن قارنوا .. أين ىم المسلموف اليـو الذين يطرقوف باب الضالين كالتائهين 

لو كاف في طرؽ أبوابهم خطر كأم خطر ليرشدكا ليعلموا ليذكركا؟ ألم يكن رسوؿ اهلل كالفاسقين ك 
صلى اهلل عليو كسلم يفعل ىذا؟ أين ىم الذين يرحلوف إلى أماكن نائية كبعد الطائف من مكة 

كبينهما تضاريس من الطرؽ التي تدمي القدمينن كالتي تذيب الجسم. أين ىم الذين يرحلوف رحيل 
 صلى اهلل عليو كسلم ليبثوا رسالة اهلل من خبلؿ كلمة حلوة يقولونها؟؟! رسوؿ اهلل

 

لقد أغمدنا سيوؼ الدعوة عندما أغمدنا ألسنتنان كتركنا ىذه الدعوة ذلك ألف أفئدتنا فرغت من 
محبة رسوؿ اهللن كمن ثم فرغت من التأسي برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن إذا أردنا أف نشم 

قو الحقيقي لرسوؿ اهللن فينبغي أف نتشمم ىذه الرائحة كيا لؤلسف لدل رائحة الحب كعب
 األعاجم.

 

في الهند بوسعنا أف نجد عبع محبة رسوؿ اهلل في قلوب كثير من أكلئك األعاجمن في الغرب 
حيث يدخل الرجل اليـو في رحاب اهلل كيالب  في الغد القريب كأنو كاحد من أصحاب رسوؿ 

ا رائحة ذلك العبع عبع محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كإف من أبرز اهللن بوسعكم أف تشمو 
  ثار ىذا العبع سعي أكلئك الناس في فجاج الدعوة إلى اهلل.

 

صورة ال يمكن أف ينساىا المسلم تبعث في كقت كاحد بنشوة الطرب كبمشاعر مريرة من 
لى اهلل كيدعو في من يدعو األسفن الغربي الذم يدخل في رحاب اإلسبلـ يتحوؿ داعيان إ

المسلمين التائهين في تلك الفجاجن المسلموف التائهوف في تلك الفجاج عاكفوف على جمع 
األمواؿن عاكفوف على مالالحهم الدنيويةن كالمسلموف الذين كانوا إلى األمس الدابر تائهين 

احد منهم لذة محبة اهلل ضالين من أكلئك األكربيين أك األمريكاف أك ما لف لفهم؛ ما إف يذكؽ الو 
ثم لذة محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حتى يطوم نعيمو كلو كيلقيو كراءه ظهريانن كيتجو إلى 
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بني جلدتو بالدعوة إلى اهلل. فلذا رأل فيهم مسلمان عربيان تائهان ذكره باهللن ىذا شيء مؤلم بمقدار 
ضيعنا كاجبنا يـو فرغت أفئدتنا من محبة  ما ىو مطرب أيضان. كلكني أعود فأقوؿهلل أما نحن فقد

 رسوؿ اهلل بعد أف فرغت من محبة اهلل.

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم .

 

 

 طغياف تحاشاه اإلنساف صغيران ككقع بو كبيران 

 

 ُْٗٗ/ّ/ُٖتاريخ الخطبةهلل 

 

الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
م صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. الله

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

حكاـ عندما ال يتمتع اإلنساف المسلم بالضركرم من العلـو اإلسبلمية المتعلقة بالعقائد كاأل
المختلفةن فلف كثيران من نالوص كتاب اهلل عز كجل أك من نالوص السنة النبوية تكوف سببان لفتنتو 
كضبللو عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن كىذا دليل من األدلة الباىرة على أف اإلنساف المسلم 
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ماد على الذم يريد أف يمارس إسبلمو كما أمر اهلل سبحانو كتعالى ال بد لو في ذلك من اإلعت
العلمن كال يغني عن العلم أم شيء  خر. كما أخطر بل ما أسوأ العاطفة اإلسبلمية عندما تسي  

 في أكدية مطلقة ال يحٌدىا شيء من ضواب  العلم.

 

كنت أتحدث في مجلس عن الحديث الذم اتفع عليو الشيخاف من ركاية عمر بن الخطاب 
عليو كسلم نظر إلى أسرل قدمت عليو بعد غزكة من رضي اهلل تعالى عنون أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

الغزكاتن كرأل بين األسرل إمرأة تبحث متلهفة عن شيءن فوقعت على طفل صغير فأمسكتو 
كألالقتو بالدرىا كأخذت ترضعو. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألصحابوهلل )أتركف إلى ىذه 

ال كاهلل يا رسوؿ اهلل. فقاؿ عليو الالبلة  المرأة .. أملقية كليدىا في النار؟( قاؿ الالحابةهلل
كالسبلـهلل )هلل أشد رحمة بعباده من ىذه بوليدىا(. فقاؿ أحد الجالسينهلل ىذا دليل قاطع على أنو 
لن توجد ىنالك نار يـو القيامةن كلن يوجد ىنالك عذاب يالطلي بو أحد من الناس كما يقاؿ. 

نة التي زج فيها كثير من التائهين كالضآلين كتذكرت عندما قاؿ ىذا االنساف ىذا الكبلـ الفت
كالمارقينن عندما فقدكا العدة الكافية من العلم بعقائد اإلسبلـ كبنالوص القر ف كبدالئل السنة 

النبويةن فكاف من  ثار ذلك أف أصبحت ىذه النالوص من مثل ىذه األحاديث فتنة لهم؛ أضلتهم 
أكامر اهلل بدالن من أف تضبطهم بهذه القيود. قلت بدالن من أف تهديهمن كأبعدتهم عن اإلنضباط ب

لوهلل عندما يالب  الناس جميعان في عبلقتهم باهلل عز كجل كعبلقة ىذا الطفل بأمون فبل شك أف 
 النار تنعدـ عندئذون فهل األمر كذلك؟

 

ما من طفل من األطفاؿ صغيرن مهما أخطأ كمهما عبث كعثى كأعرض عن نالائ  أمون إال كىو 
ى أمو عند أم خطرن كيتشبث بأذيالها بذؿٍّ كصغىار عندما يرل أم ضرر يطوؼ بو أك يقدـ يلجأ إل

مهما أخطأكا كمهما  -العالاة منهم كالطائعوف كالمؤمنوف كالجاحدكف  -عليو. فهل الناس جميعان 
إلى انحرفوا يقبلوف إلى اهلل سبحانو كتعالى عند الحاجة تائبين الئذين يتضائلوف كيتبتلوف كيلجؤكف 

رحمتو كما يلجأ الطفل أيان كاف إلى أمو عند الخطرن لو كاف الناس جميعان ىكذا لكانت رحمة اهلل 
عز كجل بهم جميعان كرحمة ىذه األـ بهذا الوليدن كلكن األكالد جميعان مهما كانت شؤنهم كمهما  
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منهم إال كانت أكضاعهم يخطئوف كينحرفوف كيعبثوف كيعثوفن كلكنهم يعلموف أف ال ملجأ ألم 
 إلى أمون طالما كاف طفبلن صغيران.

 

 أما الناس فالنفاف اثناف ..

 

صنف عرىؼ ربو كما عرؼ ىذا الطفل أمون كعرؼ أف ال ملجأ لو من اهلل إال إليون تمامان كهؤالء 
األطفاؿن قد يخطؤكف كقد يرتكبوف المعاصين كلكن عندما يالحو أحدىم من سيكر معاليتو 

اهلل يجأر إليو باإلنابة كالتوبة كيسألو الالف  كالمغفرةن كقد يعود إلى  كإثمو يعود ملتفتان إلى
المعالية كيعود كيعود كما يعود الطفل إلى شقاكتو كإلى أخطائو كانحرافو لكنو يظل مشدكدان إلى 
أمو دائمان. ىذا الالنف من الناس ىو الذم يالدؽ عليو كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن 

لذم يشبو الوليد بالنسبة ألمو كىو الذم شٌبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىذا الالنف ىو ا
 بأـ ىذا الطفل. -كلو المثل األعلى  -ربنا 

 

أما الالنف الثاني من الناسهلل فهم باإلضافة إلى أنهم ممعنوف في األخطاء ممعنوف في ارتكاب 
إما بلنكاره كجحوده كالسخرية ااثاـ؛ مستكبركف على اهلل عز كجل يعٌبركف عن استكبارىم ىذا 

ممن يتحدث عنو كعن كجودهن كإما أنهم يعٌبركف عن استكبارىم على اهلل عز كجل بعدـ حاجتهم 
إليون كأنهم في غنان عن أف يلوذكا بو فضبلن عن أف يطيعوهن فالعلم أغناىمن كالقوة حررتهمن كالغنى 

الوا اهلل عز كجل كملئوا طباؽ األرض أبعدىم عن الحاجة إلى اهلل سبحانو كتعالى. ىؤالء إف ع
معالية ك ثامان ال يشعركف بأم خطر يدعوىم إلى أف يلتفتوا عائدين إلى اهللن فضبلن عن أف يتشبثوا 

 بأذياؿ رحمة اهلل سبحانو كتعالى.

 

النار التي يتحدث عنها بياف اهلل عز كجل إنما ىيئت لهذا الالنف من الناس. ىذا الالنف من 
بياف اهلل عز كجلن كلو أننا فهمنا اسبلمنا بمقاييس العلمن كلو أننا عكفنا على  الناسن تحدث عنو
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مبادئ العلم التي توصلنا إلى عقائد اإلسبلـ لما استشكلنا شيئانن كلما كانت نالوص تدؿ على 
 رحمة اهلل من كتاب اهلل أك من حديث رسوؿ اهلل فتنة لنا ق .

 

يستكبركف عن عبادتي سيدخلوف جهنم داخرين" ىذا ىو  نعم ... ألم يقل اهلل عز كجل "إف الذين
قرار اهلل عز كجلن كلكن انظركا بباليرة العلم. إف اهلل لم يقلهلل إف الذين انحرفوا عن عبادتي. لم 

يقل إف الذين غرقوا في بحار ااثاـ كالعالياف. لم يقل شيئان من ىذا. كإنما قاؿهلل )إف الذين 
 داخرين(. استكبركا عن عبادتي سيدخلوف جهنم

 

فالجريمة ليست جريمة معالية ارتكبتن كإنما الجريمة جريمة استكبار على اهلل ىيمن على 
الكياف كالقلب. كاالستكبار على اهلل شيءن ككلوغ االنساف في المعاصي شيء  خرن أما المعاصي 

 عليو كسلم فقد أعلن اهلل عز كجل مراران كتكراران في كتابو أنو يغفرىان كأكد رسوؿ اهلل صلى اهلل
ذلك. كقاؿ اهلل في الحديث القدسي الالحي هلل )يا ابن  دـ لو جئتني بقراب األرض خطايا 
لجئتك بقرابها مغفرة(. فالمعاصي ليست مشكلةن كلكن المشكلة ىي أف يندفع اإلنساف إلى 

 على اهلل -كىو عبد ذليل  -معاصيو بسائع من كبرهن بسائع من صلفو كعنادهن بسائع من تجبره 
 كىو الرب الجليل. -

 

ىذه الكبرياء ىل رأيتم في األطفاؿ الالغار نموذجان لها؟! ىل رأيتم في األطفاؿ الالغار الذين 
أكدع اهلل في قلوب األمهات ىذه الرحمة بهم؟ ىل رأيتم في ىؤالء األطفاؿ من ذىبوا في 

 ..انحرافهم كفي أخطائهم كفي تمردىم على  بائهم كأمهاتهم ىذا المذىب؟! ال 

 

رحمتو أكبر كأعظم من  -كما قاؿ المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ   -إذان فاهلل سبحانو كتعالى 
كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم. كلكن الحديث عن أـ رؤـك   -رحمة ىذه األـ بوليدىا 

 مع كلد مفطور على ما فطر اهلل عز كجل عليو األطفاؿ الالغار جميعان.
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صلى اهلل عليو كسلم عن طفل في عالم الخياؿ متكبر على األبوين متجبر لم يتحدث رسوؿ اهلل 
عليهما مهما طافت بو المحنن كمهما رأل أنو أخطأ كارتكب ااثاـن يتجبر كيتعالى على أبويو كىو 
طفل صغير ضعيفن كىما قد كظٍّفا من قبل اهلل عز كجل بكل معاني الرأفة كالرحمة لون كلو خلع 

ن أترابو بهذا الشكل لرأيتم أف اهلل سبحانو كتعالى كيف يبعد األبوين عن الرحمة اهلل طفبلن شاذ ع
 بمثل ىذا الطفل.

 

كأعود فأقوؿهلل إنها فتنة الجهل بدين اهلل سبحانو كتعالى ىي التي أكجدت فقاقيع االتجاىات 
مين عكفوا كالمذاىب كالفرؽ التي قرأتم الكثير عنها في تاريخنا االسبلمي المجيدن كلو أف المسل

على دين اهلل عز كجل يدرسونو بواسطة العلمن كيعكفوف على فهمو تحت أشعة المعرفة كالباليرة؛ 
بعيدين عن العاطفة الهوجاء إذان الجتمع أمر المسلمين كلما تفرؽن كلما حع عليهم قوؿ رسوؿ اهلل 

 كاحدة. قالواهلل ما صلى اهلل عليو كسلمهلل )ستفترؽ أمتي إلى ثبلث كسبعين فرقة كلها في النار إال
 ىي؟ قاؿهلل ما أنا عليو كأصحابي(

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ( ف٠ًٛ ٌٍمب١ٍخ لٍٛثُٙ )

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

زمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

إف في الناس المسلمين اليـو من قد أعرضوا عن الكثير من لباب االسبلـ كجوىره كحقائقون ثم  
لحقوا بالكثير من مظاىره كمتمماتو كثمراتون كىؤالء الذين نسوا أك تناسوا متجاكزين لباب اإلسبلـ 

بلء كبيرن كما كحقائقو إلى الكثير من ثماره كنتائجو ك ثاره كمكمبلتون قد كقعوا من ذلك في مغبة ب
أظن أف حالهم سيالل  إال إف رجعوا فعرفوا اإلسبلـ بدءن من جوىره كنهايةن عند محٌسناتو ك ثاره 
كمكمبلتون فتمسكوا منو بالجوىر كاصطبغوا منو باللبابن ثم انتقلوا بعد ذلك ليتفاعلوا مع ااثار 

 كالنتائج كالثمرات.

 

ياء جميعانن ثم ختمهم بخاتم الرسل كاألنبياء سيدنا إف اإلسبلـ الذم ابتعث اهلل بو الرسل كاألنب
محمدو عليو الالبلة كالسبلـن إنما يتمثل في حقيقة كبرل ىي العبودية هلل سبحانو كتعالى؛ كال 

تتجلى العبودية هلل عز كجل إال في يقين يهيمن على العقلن كفي تأثرو يالطبغ بو الوجداف. كتأثر 
كجل إنما يتجلى في التبتل كالتذلل للمولى كالخالع األكحد الوجداف بحقائع العبودية هلل عز 

سبحانو كتعالىن كىيهات أف يتحقع التبتل اصطناعان .. كىيهات أف يتحقع التذلل كاالنكسار هلل 
سبحانو كتعالى تكلفانن كإنما معين ذلك خشية القلب كالرقة التي تنتاب الفؤاد عند ذكر اهلل 
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فات الخالع سبحانو كتعالىن عند تذكر صفات جبركتون عند سبحانو كتعالى؛ أم عند تذكر ص
تذكر صفات كبريائون عند تذكر صفات كرمو كعطائون عندما يقف اإلنساف من  م الكتاب المبين 
على تلك المشاىد التي تبرز سطوة اهلل سبحانو كتعالى ككبريائو كقدرتو التي ال تحدن كقبضتو التي 

ىيهات أف يتحقع التبتل الذم يأمر بو اهلل عز كجلن كالذم ىو تقع الكائنات كلها في داخلهان 
جزءه ال يتجزأ من العبودية التي ىي جوىر اإلسبلـن ىيهات أف يتحقع التبتل تكلفان كتظاىران 

كاصطناعانن إنما يتحقع ذلك بواسطة معينو الطبيعين كالمعين الطبيعي لذلك إنما ىو خشية الفؤاد 
ولى سبحانو كتعالى. فأين ىم الذين يالطبغوف بهذه العبودية تبتبلن كرقة القلب أماـ تذكر الم

 كتضرعان؟ أين ىم الذين يالطبغوف بهذا التبتل رقة كخشية تنتاب الفؤاد كتأخذ بمجامع النفس؟

 

إنني أنظر فأرل الكثرة الكاثرة من المسلمين ينتشوف للكلمات الحماسية النيرانية التي يالغوف 
يتفاعلوف ق  مع تلك المشاىد األٌخاذة في كتاب اهلل سبحانو كتعالىن أك مع إليهان كيعرضوف كال 

ذكر اهلل سبحانو كتعالى الذم ينبغي أف يأخذ باأللبابن كيهيمن على مجامع النفوس. كم رأيت 
كأرل أناسان يبحثوف عن أماكن الطرب كالنشوة عندما يالغوف إلى ما يبعث في كيانهم الحماسة. 

الحماسة للتوجو إلى شيءو مان حتى إذا ذٌكر ىؤالء الناس باهلل عز كجلن كذكركا  الحماسة ألمر مان
بالكثير من صفاتو ك الئو كمظاىر سطوتو كجبركتون رأيتهم أعرضوا كتشاغلوا أك ذىلوا عن ىذا  

كلو. كأعود ألتسائلهلل أىذا ىو اإلسبلـ؟ أىؤالء مسلموف عندما يركنوف إلى أثر من  ثار اإلسبلـ 
 ف عن جوىر اإلسبلـ كلبابو؟!ثم يعرضو 

 

ككيف أتالور أنني مسلم قد طبع ما قد أمر اهلل عز كجل بو من لباب اإلسبلـ كجوىرهن كال أعلم  
للتبتل معنى في حياتي كقد قاؿ اهلل عز كجلهلل "كاذكر اسم ربك كتبتل إليو تبتيبلن"ن بل كيف أكوف 

يمكن أف يتحقع إال من خبلؿ رقة قلبن  مسلمان كما أمر اهلل ككما كصف اإلسبلـن كإف التبتل ال
كأعود إلى قلبي فأجده كالخر قد قٌد من جبلن كأنظر كأصغي إلى ما يتلى من كتاب اهلل عز كجل 
فأجدني أتشاغل عنو إف بالفكر أك بالقوؿن كالعجب العجاب أني أتشاغل عن ىذه اايات التي 

عن ىذه المشاىد األخاذة بالحوار  تذيب الحشاشة كالفؤاد بالكثير من حديث اإلسبلـن أتشاغل
حوؿ ما ينبغي أف نفعل لئلسبلـ. أليس من أكبر األخطار المحدقة بنا أف يؤكؿ إسبلمنا إلى ىذا 
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المآؿ؟ ثم كيف يكوف الحاؿ ككيف ينبغي أف ننظر إلى أنفسنا كفي أم ميزاف ينبغي أف نضع 
ئيل بل ثلة كبيرة من بني إسرائيل أنفسنا عندما نقف أماـ قوؿ اهلل عز كجل كىو يخاطب بني إسرا

يقوؿ لهم اهلل  -كىو يحدثهم عن أكبر جريمة كقعوا فيها كأكبر سوء مالير اندلقوا إليو  -قائبلنهلل 
عز كجلهلل "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أك أشد قسوة كإف من الحجارة لما 

منها لما يهب  من خشية اهلل كما اهلل يتفجر منو األنهار كإف منها لما يشقع فيخرج منو الماء كإف 
 بغافل عما تعملوف"

 

كيف أضع نفسي في ميزاف اإلسبلـ كأنا أعود إلى قلبي فأجده نظران إلى ىذا الذم يالفو اهلل عز   
كجل يعجبني من اإلسبلـ الحديث الذم يبعث على الحماسةن كال يعجبني منو ما يدعو إلى التبتل 

كجل؟ كيف أعد نفسي مسلمان كىذه ىي حالي؟ كأنا أصف من  كيذيب القلب انكساران هلل عز
 نفسي نموذجان أيها األخوةن كلسوء الحظ ىذا النموذج كثير ككثير ككثير.

 

بل إنني كقفت أماـ ىذه الفقرة من  ية في كتاب اهلل سبحانو كتعالى ككأني لم أقرأىا من قبلن 
 سبحانو كتعالى؟ "فويل للقاسية قلوبهم كعدت ألسأؿ نفسيهلل أين أقع أنا من ىذا الذم يقولو اهلل

من ذكر اهلل". لم أقرأ في كتاب اهلل عز كجل  ية يبعث فيها اهلل كيرسل الويل إلى فئة من العالاة 
كال إلى فئة من الجانحين كال إلى التائهين أك الضآلينن لكني رأيت ىذا الويل تبعثو  يات في  

اهلل عز كجل على أكلئك الذين مرضوا بقسوة القلبن كتاب اهلل عز كجل بل ىذه الفقرة من كتاب 
 فويل للقاسية قلوبهم.

 

كيف أستطيع أف أتحرز عن ىذا الويل الذم يتمطر من قبل اهلل عز كجل على كثير من المسلمين 
القاسية قلوبهم؟ كثير منهم مسلموف. كما أكثر ما ترل مسلمان يتفلسف بلسافو إسبلمي أخاذن 

ر؛ يذكر باهلل فبل يندل لو عين .. يذكر بعذاب اهلل عز كجل فبل يهتز منو كيعاني من قلب كالالخ
جانب من فؤاد .. كلكنك إف حدثتو عن األمور األخرل عن األنظمة عن األمور الحركية كجدتو 
اىتاج ككجدتو  قاـ كثار كقعدن ككجدتو تفاعل معك تفاعبلن كبيران. كلكن ردد معو تلك ااية التي 
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ضيل بن عياض في يـو من األياـ تجده ال يتحرؾ أمامها ق هلل "ألم يأف للذين انخلع لها لب ف
 منوا أف تخشع قلوبهم لذكر اهلل كما نزؿ من الحع كال يكونوا كالذين أكتوا الكتاب من قبل فطاؿ 

 عليهم األمل فقست قلوبهم".

 

ة ما نحن فيو كخطورة أنا أصف كاقعان أليمان كلكم يعلمون ككلكم يشاىدهن كعليكم أف تتبينوا خطور 
ما نحن  يلوف إليو من ذلكن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل ال يمكن للمؤمن إذا ذكر اهلل إال 

 أف يتفٌجر فؤاده رقة كخشيةن هلل عز كجل.

 

اجعل من ىذا مقياسان لالدؽ إسبلمك كإيمانكن فلذا رأيت نفسك تعاني من قسوة قلب فاعلم 
قبل نفاذ األجلن كقبل ذىاب الفرصةن أسرع لتدارؾ نفسك أنك مريض بمرض خطيرن كأسرع 

 بعبلجن كما يقوؿ اإلماـ الغزالي ككثير من الربانيين.

 

 أيها اإلخوةهلل

 

إف إسبلمنا ينطلع من ىذا التبتل الذم ينطلع من رقة القلب ىذهن ينطلع من خشية الفؤادن كلم 
غان فيما ركاه الترمذم كحٌسنو كصححو أف يقل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عبثان كال مبال

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل )ال يلج النار رجل بكى من خشية اهللن حتى يعود اللبن في 
الضرع( بكاءن حقيقيان ال تالنع فيو كال تكلف كال نفاؽ كال رياء بكى من خشية اهلل عز كجل لن 

كىو  -د ما استحلب إلى الضرع الذم أيخرج منو يدخل النار ق  إال إذا أمكن أف يعود اللبن بع
 ليس في ىذا من مبالغة. -ال يمكن 

 

كلعل في الناس من يعجب أك ال يالدؽ أك ربما يغه باالنتقاد على ىذا الكبلـ فيقوؿهلل أمعقوؿ 
أف يمر مسلم في حالة تنتابو فيها خشية فبكاء من خشية اهللن ثم يأخذ من ذلك كحده براءة من 
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فعل كمهما عالى كمهما ارتكب من موبقات؟ أيعقل ىذا؟ نعم .. يعقل ىذا كلكن ال   النار مهما
 كما تفهم أنت يا من ابتبله اهلل بقسوة القلب.

 

إف ما قد عناه سيدنا رسوؿ اهلل من ىذان أف الفؤاد الذم يتمتع برقة قلب دفعت صاحبها إلى 
ان بين صاحبو كبين ارتكاب الضبلالت البكاء من خشية اهلل عز كجلن ىذا الفؤاد سيقف سٌدان منيع

كاالنحرافاتن قلب رقيع أيخذ كذاب من خشية اهلل سبحانو كتعالى قد يعود إلى شأنون كلكنو إذا 
رأل أف صاحبو اندلع في المعالية تذكر سخ  اهلل على المعالية كالعاصين فعاد ىذا الفؤاد 

لى أف يندـ فيستغفر فيتوب إلى اهللن الرقيع إلى ىيجانو إلى رقتو إلى خشيتون كحمل ذاؾ صاحبو إ
 كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو.

 

ألف ال ينحرؼ اإلنساف عن صراط اهللن ال ألف  -كأم ضمانة  -رقة القلب خشية الفؤاد ضمانة 
يكوف معالومان أم ضمانة كأية ضمانة لعودتو إلى صراط اهلل كل ما انزلع لرجوعو إلى اهلل كل ما تاه 

ألف خشية فؤاده تثير المخاكؼ كاللواعج بين جنبيون كمن ثٌم فهو يندفع  نان ال مآالن كابتعدن ذلك 
إلى التوبة النالوح الالادقة مع اهلل سبحانو كتعالىن قلب أكرمو اهلل سبحانو كتعالى بالخشية 

سيقف في طريع صاحبو عندما يريد أف يسير إلى معالية. فلف غالب صاحب المعالية قلبو كقفز 
اح ليذىب فيرتكب تلك المعالية فلف ىذا القلب سرعاف ما يتحوؿ إلى بركاف يتفجر فوقو كاجت

 ألمان كندمانن كىذه ىي العبودية الالادقة هلل.

 

كلكن حدثني عن مآؿ إنساف ابتلي بقسوة القلب. ماذا عسى أف تفيده الركعات كركعاتو مفالولة 
سى أف تفيده تبلكة ايات من كتاب عن بكاء قلبو؟ حدثني عن إنسافو ابتلي بقسوة القلب ماذا ع

اهلل أك إصغاء إلى بعض من ىذه اايات كإف خاطره سائ  كمنتشر في أفكار كأمور أخرل؟ سواء  
كانت إسبلمية أك غير إسبلمية. ال يتذكر من ىذا الذم يسمع شيئان من صفات اهلل كال يسرم 

 شكاؿ؟شيء من ىذه الالفات إلى طوايا قلبو كحنايا فؤاده بشكل من األ
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حدثني عن إسبلـ ىذا اإلنساف الذم ابتلي بقسوة القلب ... كيف يمكن أف يحالن نفسو ضد 
الحقد الذم شاء اهلل عز كجل أف يالنفو في أسوأ أنواع المعاصي كااثاـ؟ حدثني عن من ابتلي 
بقسوة القلب.. كيف يمكن أف يحالن نفسو عن حب الدنيا كشهواتها كمبلذىا كحب الشهرة 

كنحو ذلك؟ حدثني عن من ابتلي بقسوة القلب .. كيف يمكن أف يؤثر أخاه المؤمن بدالن  كالرئاسة
من أف يستأثر؟ كيف يمكن أف ال ينافسو على مغنم؟ كيف يمكن على أف ال ينافسو على نهاية 

 يزاحمو عليها؟ كيف يمكن أف ال يضع العالي في طريع مالال  إخوانو اعتدادان منو بأنانيتو كذاتو؟

 

تعلموف أف في المسلمين كثيرين ممن ىم مسلموف كممن ىم مالطبغوف بظواىر اإلسبلـن أال 
كلكنهم مندلقوف إلى ىذا كأكثر من ىذان كألسنتهم تتحدث عن اإلسبلـ كنظامون كلكن الماليبة 

أنهم يعانوف من مرض خبيثن ال ينح  كال يتوٌضع في حنايا الجسد كلكنو يتركز في الركح 
قسوة القلب. كأسأؿ اهلل عز كجل أف ال يجعلنا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل كالفؤادن أال كىي 

 "فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل"

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 ~1584 ~ 
 

 

 ٚاعت األً٘ رغبٖ اٌزوثض ثبألِخ ػجو اٍزٙلاف إٌبشئخ

هن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كمتنوعةن كالتي تتضمن  إنكم لتسمعوف الكثير من التذكرة المتمثلة في  يات كأحاديث نبوية كثيرة
تحميل ااباء كاألمهات مسؤكلية تربية أكالدىمن كما أكثر ما ردد ىذا الكبلـ في مناسبات حتى 

إنساف  -أك ما ينبغي أف يجهلها  -غدا ىذا الموضوع من المسائل البديهية التي ال يجهلها 
 مسلم.

كاألمهات في كتابو المبين أكالنن  غير أف ىذه المسؤكلية التي أناطها اهلل عز كجل بأعناؽ ااباء
كمن خبلؿ نالوص من كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ثانيانن أقوؿهلل إف ىذه المسؤكلية 
تتضاعف في صيف كل عاـن كتزداد أىمية التذكير بها حتى لربما يشعر اإلنساف بأف عليو أف يذكر 

ـ؛ ذلك ألف شياطين اإلنس كالجن كألف أخاه بهذا الواجب في كل أسبوعن إف لم نقل في كل يو 
جنود الطغاة كألف المخططين للكيد لهذا الدين خارج ىذا العالم اإلسبلمي كداخلو يهبوف ىبة 
عجيبة إلفساد الناشئة كإلضبلؿ جيل المسلمين في صيف كل عاـن كيعتبركف ىذه األشهر أك 

محترفوا الغزك الفكرم كعمبلء ىذين الشهرين من صيف كل عاـ الموسم الذم ينبغي أف يهب فيو 
الغرب كالشرؽ؛ الذين باعوا الشرؼ قبل أف يبيعوا الدينن ينش  ىؤالء الناس في ىذه األشهر 
علمان منهم بأنها الفرصة السانحة. فاألطفاؿ كالشباب يعيشوف في فراغن كالساحة مهيئة لنثر 

 المغريات كنشرىا في كل صوب كعلى كل مستول كبكل مناسبةن
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إلى ىذا فلف كاجب ااباء كاألمهات يتضاعف في ىذه األشهرن ككما أف الاليف موسمه  كنظران 
لمحترؼ الغزك الفكرم كلمحاربي الشرؼ كدين اهلل عز كجلن فكذلكم ىذه األشهر موسمه ينبغي 
ى أف ينتهز ااباء كاألمهات فرصتو للرجوع إلى أبنائهم كبناتهم بالتربية التي أناطها اهلل سبحانو كتعال

في أعناقهمن كمهما قلنا عن دكر المجتمع كمهما تحدثنا عن دكر المدرسة كأىمية اإلعبلـ كغيرهن 
 كما قاؿ العلماء كالمربوف قديمان كحديثان.   -فلف معين التأثير إنما ينبع من البيت 

 

لواجب فلذا كاف البيت مسلمان ككاف ىذا اإلسبلـ متمثبلن في التزاـ األبوين كفي قياـ كل منهما با
الذم أناطو اهلل عز كجل بون فلف انحراؼ المجتمعن كإف انحراؼ كسائل اإلعبلـ كإف سائر 

الخط  األخرل ال تناؿ من الشاب الذم خرج من ىذا البيت المسلم أم مناؿ. قد يؤثر تأثيران 
لتي عارضانن لكنو ما يلبث أف يعود إلى رشدهن كما يلبث أف يعود إلى جاذبية االسبلـ في الدار ا

ربتو كفي ظل التربية اإلسبلمية التي تلقاىا من األبوينن كإذا كانت ىذه التربية كاجبان خطيران ككبيران 
ن كإذا كانت دالئلو من كتاب اهلل عز كجل دالئل مخيفةن فما بالكم  معلقان بأعناقنا في كل يـو

الضبلؿ على كل بالقياـ بهذا الواجب في ىذا الموسم الذم يتكاثر فيو جنود البغي كجنود 
 المستويات؟!

 

لم يقرأ كتاب اهلل عز كجل كلم يقف فيو على مثل  -عالمان أك غير عالم  -ما أحسب أف مسلمان 
ا الن اسي كىاٍلًحجىارى  ا ال ًذينى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىاران كىقيوديىى ةي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل )يىا أىيػُّهى

هىا مىبلى  اده الى يػىٍعاليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى(. كمهما كاف االنساف عىلىيػٍ ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى
إف   -عاميان غير متخاله بالشرع فلنو عندما يقرأ ىذا الكبلـ العربي المبين ال بد أف يستوقفو 

هىا الى  حقان البد أف يستوقفو قوؿ اهلل عز كجل )كىٍأميرٍ  -كاف مسلمان  ًة كىاٍصطىًبٍر عىلىيػٍ أىٍىلىكى بًالال بلى
نىٍسأىليكى ًرٍزقان ن ٍحني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػ ٍقوىل( فكيف عندما يرل المسلم أف أكالده أصبحوا نهبة 

لشباؾ المتربالين باإلسبلـ كالمتربالين بهذا الجيل؟ كيف إذا رأل ببالره كبباليرتو أف أصحاب 
 يبحثوف في سعيهم الذم يسعونو عن ثقافة؟ كال يبحثوف في سعيهم ىذا عن ىذه الشباؾ ال
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كطنية؟ كال يبحثوف عن رشدو حقيقي؟ كإنما يبحثوف عن شيء كاحد .. ىو تمزيع جذكة ىذا الدين 
في قلوب ىذه الناشئةن كمن ثم تمزيع جذكة ىذا الدين في كياف المجتمعن كمن ثم نثر ىذا 

 متالارعةن لتنتهي ىذه المزؽ إلى موت فهبلؾ.المجتمع مزقان متناقضةن 

كل ما تركنو أيها األخوة من المظاىر المؤسفة كالمؤلمة حلقات من سلسلة كاحدةن فمحاربة 
الدين في مظهر األخبلؽ اإلسبلميةن كمحاربة الدين في مظهر التشكيك بالحقائع اإلسبلمية التي 

ن كمحاربة الدين في مظهر تحويل اإلسبلـ نقرؤىا في كتاب اهلل عز كجل أك في سنة رسوؿ اهلل
الواحد إلى إسبلمات متالارعة متناقضة شتىن كمحاربة ىذا الدين في مظهر تحويل ىذه األمة إلى 
محاكر متناقضة متالارعة .. كل ذلك حلقات مترابطة متواصلة من سلسلة كاحدة ال تتقطع كال 

 تنفالل أبدان.

 

ء إبعاد الفتاة كالفتى عن النهج األمثل الذم رسمو اهلل عز كالمبتغى من كراء ذلكن المبتغى من كرا
كجل لنا خلقان كشرؼن كاإلمعاف في ما كراء ذلك مما قد قلت .. كل ذلك يالب في ىدؼ 

كاحدهلل أف تتحوؿ ىذه األمة الواحدة التي شاء اهلل عز كجل أف تكوف قوتها في كحدتها كأف تكوف 
تضامنهان الهدؼ من كراء ذلك كلو أف تتحوؿ ىذه األمة عزتها في ترابطهان كأف تكوف ىيبتها في 

الواحدة إلى فئات كشرائ  متالارعة شتىن كعندئذ تتحقع األىداؼ كلها األىداؼ التي يرسمها 
العدك المتربه بنان كاألىداؼ أيضان سلسلة من حلقات متاللةن ىذا السلم الذم تسمعوف عنو 

من أقالى الغرب إلى أقالى الشرؽ. كيف يتم  السلم المزيف العفن الذم تفوح رائحة عفونتو
إخضاع ىذه األمة لو؟ إنما يتم إخضاع ىذه األمة لو عن طريع تمزيقها إلى فئات كتحويل كل فئة 
إلى لقمةن كىكذا فلف كل لقمة تؤكل بعيدان عن الشريحة األخرل. أال تركف ذلك؟! أال تركف اللقم  

؟! أال تبلحظوف ىذه الظاىرة؟! أال تبلحظوف كيف تأكل في كل حين بعد اللقمة التي سلفتها
المقدمات التي سبقت؟! كلم تكن أزمة الخليج إال مقدمة من تلك المقدمات. كاف ينبغي أف 

تتناثر ىذه األمة أكالنن ككاف ينبغي أف تتحوؿ إلى فئات متناقضة إف باسم الدين الموًحدن كإف باسم 
 كها عليها.المالال ن كإف باسم األمواؿ التي يتقارع مبل 
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كاف ينبغي لهذه األمة أف تتمزؽ أكالن كأف تتحوؿ إلى محاكرن تحقع ذلك كبوسائل شتىن ىذه   
الوسائل منها ما يتمثل في محاربة الخلع كالفضيلةن كمنها ما يتمثل في تزييف الدين الواحد كمن 

 ثم تحويلو إلى فرؽ متالارعة من المذاىب المتنوعة إلى  خر ما ىنالك من أسباب ..

 

كائدكف فوجدكا أف ىذه األمة التي كانت في األمس الدابر أمة كاحدة تخيف كتمؤل رىبتها كنظر ال
القلوب قد تحولت فعبلن كما قلت لكم إلى لقم متناثرةو على مائدةن كىيهات أف تنالر كل لقمة 

ألختهان كىكذا بدأت رحلة السلم المزيف تؤكل كل لقمة بالمعزؿ عن جارتهان كنسأؿ اهلل سبحانو 
الى العفو كالعافيةن كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يحالن ىذه البلدة التي ال تزاؿ تخيف كالتي كتع

ال تزاؿ ترعب كالتي ال تزاؿ تأكم إلى ركن من التماسكن كلكننا ال ندرم إلى أم مدلن سيبقى 
ىذا التماسك. مهما يكن من أمر فينبغي أف نعلم ما ىي األسلحة التي تستعمل للكيد ضدنا 

 فناىان إذان ينبغي أف نجابو ىذه األسلحة بنقيضها.عر 

 

نحن نحارب في أخبلؽ أبنائنا كبناتنان كىي حلقة من ىذه السلسلةن نحن نحارب في الشرؼ 
الذم يعتز بو ىذا الجيل متمثبلن في أبنائو كبناتون نحن نحارب من خبلؿ تحويل اإلسبلـ الواحد 

إلى ىذان ينبغي أكالن أف ينهض ااباء كاألمهات في إلى إسبلمات متعددةن إذان ينبغي أف نالحو 
بيوتهم فيضحو بكل شيء في سبيل حماية أكالدىم كبناتهم من السوء الذم يراد بهمن ينبغي إف  
كانوا مسلمين صادقين أف يعلموا أف ىذا ىو جهادىم الذم كلفهم اهلل عز كجل بون كما عجبي 

ن جعل اهلل سبحانو كتعالى إليهم مسؤكليتهان يجتٌركف من شيءو كعجبي من أناسو قيض اهلل لهم أسرةن 
الغيرة الزائفة الباطلة على دين اهلل عندما ينظركف بعيدان بعيدان بعيدان. كيف ينبغي أف يقاـك المجتمع 
اإلسبلمي؟ ككيف ينبغي أف يسود اإلسبلـ كأف يطبع قانونان في قالور العدؿ كردىات الحكم؟ 

الذين ال يطبقوف دين اهلل عز كجل؟ كىم عن كاجبهم األكؿ الذم  ككيف ينبغي أف يحارب الحكاـ
أناطو اهلل في أعناقهم معرضوف تائهوف .. بناتهم أبنائهم أصبحوا في شباؾ ىؤالء المتربالينن 

أصبحوا غنيمةن لهؤالء الماكرين. كلم يكن ذلك ليتحقع إال لغفلة ىؤالء ااباء بسبب حديثهم عن 
ن لو لم يكن أمرىم كذلك كلو عادكا إلى ما قد كلفهم اهلل عز كجل اإلسبلـ كغيرتهم المضحكة
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بو فىضىٌحوا بكل شيء في سبيل أف تبقى أسرىم أكالدىم بناتهم في حالنو حالينن بعيدان عن مكر 
 الماكرين. إذان لرأيتم أف ىؤالء الشباب لم كلن يقعوا في شباؾ ىؤالء الناس أبدان.

 

ال يبدأ من الخطوة األخيرةن ىذا شيء يعرفو كل عاقلن كلكننا كالعمل يبدأ من الخطوة األكلىن ك 
ابتلينا أيها األخوة بكثير ككثير من ااباء الذين يحاكلوف أف يبيعوا اهلل كبلمان؛ كبلمان ال يتناه بشكل 
من األشكاؿ حتى إذا حاف العمل كالقياـ بالواجب المحدد الذم طلبو اهلل منهم أعرضوا كنسوا أك 

ن ال يعلموف أيتحقع أـ ال يتحقعن تناسوا؛ يضح وف بأكالدىم كبناتهم في سبيل مستقبلو ماليو موىـو
يضحوف بدين أكالدىم كبناتهم في سبيل أف يحققوا ألنفسهم مستقببلن أرغد كمستولن أبسع 
كأعلىن ككم ككم رأيت من يزج بابنو ال في أتوف مجتمع تائوو قريب منون ال بل يلقيو يقذؼ بو 

ان في مجتمعات غير إسبلمية. ككم يقاؿ لوهلل أما تخاؼ اهلل يا ىذا؟ ما تقوؿ هلل عندما بعيدان بعيد
ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي( بدالن  ا ال ًذينى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىاران كىقيوديىى من أف يذكرؾ بقولوهلل )يىا أىيػُّهى

ٍيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيم بًاٍلفىٍحشىاء كىالٌلوي تستجيب ألمر اهلل تستجيب لوىم الشيطافن  )الش  
يىًعديكيم م ٍغًفرىةن مٍٍّنوي كىفىٍضبلن( بدالن من أف تثع بوعد اهلل تثع بوعد الشيطافن فتستجيب للفحشاء الذم 

يسوا يخططو لكن كىؤالء الذين يزٌجوف أكالدىم بهذه المتاىاتن ال كاهلل ليسوا فسقة كال كاهلل ل
علمانيينن ىم مسلموف ىم ممن يبيعوف اهلل الكبلـ الكثير الكثيرن ىم ممن يتفلسفوف عن 

 المجتمع اإلسبلمي ككيفية إقامتو.

 

نعم .. المجتمع اإلسبلمي ال يقاـ من خبلؿ حلمو يداعب النائمين حوؿ المجتمع اإلسبلمين 
سبيل أف تبقى ابنتي متوجةن بتاج المجتمع اإلسبلمي تتم إقامتو من خبلؿ تضحيتي بكل شيءن في 

الفضيلةن عرؼ ذلك من عرؼ كجهل ذلك من جهلن المجتمع اإلسبلمي يتحقع من خبلؿ 
تضحيتي بكل شيء في سبيل أف يبقى ابني كفلذة كبدم موحٍّدان اهلل بلسانو كبنبضات قلبو محبو 

كأطراؼ النهار. فانظركا هلل عز كجلن كذلك ال يتم إال من خبلؿ تربيةو موصولة النسب  ناء الليل 
كاستمعوا إلى األعذار الكثيرة التي يعتذر بها ىؤالء الناسن كال أريد أف أردد شيئان منها فأنتم أعرؼ 

 مني بها.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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َِ اٌّظلِق ال ثىضوٍح أٚ لٍّخ  اٌؼجوح ثبٌظلق ٚػل

 

\ 

 

مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
شيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو ب

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ل  فيها عبادهي بأف يكرمهم بأجلٍّ معاني القٌوًة إف  في كتاًب اهلًل عز  كجل   ياتو كثيرةو يعدي اهللي عز  كج
 كبأسمى حقائًع الٌنالًرن إف ىم ساركا على صراطًو كالتزموا أكامرهي ككصاياهي كتمٌسكوا بهديو.

 

كلقد مر  عهده ارتابى فيًو كثيره منى الٌناًس بكثيرو من ىذًه الوعوًدن لػٌما رأكا أف  في المسلمينى كثرةن  
يعتٌزكفى باإلسبلـن كال يزالوفى ينتموفى إلى ديًن اهلًل عز  كجل ن كلكٌنهم مهزكموفن  كاثرة ال يزالوفى 

معٌذبوفن مغلوبوفن ال يتأٌتى منهم أف ياللوا إلى ثمرًة أمٍّ جهدن فكافى اإلنسافي إذا مر  على قوًؿ اهلًل 
فن هم في األرًض كما سبحانوي كتعالىهلل )كعدى اهللي الذينى  منوا منكم كعملوا الاٌلالحاًت ليستخل

نن هم دينهمي الذم ارتضى لهم كليبٌدلٌنهم من بعًد خوفهم أمنان(ن  استخلفى الذينى من قبلهم كليمكٍّ
كجدى كثيران منى المرتابينى في ىذا الكبلـ .. ككم عانىيتي من جدؿو مع شبابو يسمعوفى مثلى ىذا 

الذم يناقضي ىذا الوعدى فيعٌبركفى عن ريىبهم  الوعًد الٌربٌانيٍّ ثم  ينظركفى إلى كاقًع المسلمينى 
 كشكوكهم.
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كلكن ما أجل  ًحكمى اهلًل سبحانوي كتعالى؛ إف  الفتنى كالمالائبى لها كجهاًف اثنافهلل كجوه يريكى مظهرى 
المأساًة كمظهرى الٌنكبًة كالٌضٌراءن ككجوه  خري يريكى في ىذًه الفتًن كالمالائًب الٌدرسى كالًعبىرن كجوه 

 ر ترل من خبللًو اإلجابةى عن ىذًه األسئلةن كجوه  خري يزيلي كيزيلي ىذًه الٌشكوؾى كالٌريىب. خ

 

ال تخلوا من  -على الٌرغًم من أنٌنا نسأؿي اهللى أف يعافيىنا منها  -كلذلك .. فلف  الفتنى كالمالائب 
الذينى يتساءلوفى عن كعًد اهلًل حكمو باىرةن كمن أجلٍّ ىذًه الحكمهلل أن ها توقظي ىؤالًء المرتابينى منى 

لماذا لم يطب ع؟ أجل من حولنا كثيره منى المسلمينى ىيزموا في معارؾى كال يزالوفى ييهزىموفن لم 
 يستطيعوا أف ينالوا حظوتهمن كلم يتحق ًع الوعدي الذم كعدىمي اهللي عز  كجل  بو.

 

لئكى المسلمينن مسلموفى صدقوا ما كلكن ىا نحني ننظري إلى مسلمينى  خرينى يختلفوفى عن أك 
عاىدكا اهللى عليون مسلموفى كضعوا ميتعى الٌدنيا كل ها في األمًن قبلى االضطراًب كالحربن كضعوا ميتعى 
الٌدنيا كل ها تحتى أقدامهمن ككضعوا رضى اهلًل عز  كجل  نالبى أعينهم .. مسلموفى كجعلوا مقياسى 

عملى أصحاًب رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من ىا ىوى ذا ربُّنا عز   حياتهم في الٌتحرًُّؾ كفي الٌسيرً 
كجل  يرينا من خبلًؿ كاقًع ىؤالًء المسلمينى مالداؽى قولًو عز  كجٌلهلل )كعدى اهللي الذينى  منوا منكم 
 كعملوا الاٌلالحاًت ليستخلفن هم في األرًض كما استخلفى الذينى من قبلهم(ن كيرينا من خبلؿً 

كاقعهم مالداؽى قولًو عز  كجل هلل )إف تنالركا اهللى ينالركم(ن كيرينا من خبلًؿ كاقعهم صداؽى قولًو عز  
كجٌلهلل )فأكحى إليهم ربُّهم لنهلكن  الظٌالمينى كلنسكنٌػٌنكمي األرضى من بعدىم ذلكى لمن خاؼى مقامي 

 فى للٌشابٍّ المتشكًٍّك أف يتحر رى من كخاؼى كعيد(. أما  فى إذان للمرتاًب أف يتعالى فوؽى ريبتو؟ أما 
 شكوكو؟!

 

عندما تنظري إلى أكلئكى المسلمينى ال تنظر إلى انتماءاتهمن بل انظر إلى مظاىًر مالداقٌيًة اإلسبلـً 
في سلوكهم .. عندما تنظري إلى المسلمينى الذينى تفيضي بهم ىذًه الٌدنيا كيملؤكفى رحبى ىذًه 

وًؾ كالقربى بينم كبينى األرضن ال تنظر إلى اعتزاًز االنتماًء في كبلمهمن كلكًن انظر إلى صلًة الٌسل
رسولهم سٌيدنا محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل م. عندما تتأٌملي من خبلًؿ كاقًع المسلمينى في ىذًه 
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الٌنقاًط التي ألفتي الٌنظرى إليها ستجدي أف  ىؤالًء المسلمينى يالدؽي عليهم قوؿي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي 
 ركؼهلل "بل أنتم كثيرن لكٌنكم غثاءه كغثاًء الٌسيل".عليًو كسل م في الحديًث المشهوًر المع

 

ما قيمةي ملياًر مسلمو إذا كافى ىذا الملياري غثاء؟ ما قيمةي ىذًه الحشوًد منى المسلمينى إذا كانت 
عقولهم مفتونةن بذيًل الغرب؟ إذا كافى سلوكهم خاضعان لعاداًت الغرب؟ إذا كانت أخبلقهم أخبلؽى 

  سبحانوي كتعالى؟ ما قيمةي إسبلـً ىؤالًء المسلمين؟الٌشاردينى عن ديًن اهللً 

 

ىؤالًء المسلموفى قد يفيدىم إسبلمهم يوـى القيامًة مغفرةن كرحمةن كلطفان منى اهلًل عز  كجٌلن كلكن  ىذا 
اإلسبلـى بهذا الٌشكًل ال يفيدي المسلمينى في داًر الٌدنيا عندما يسألوفى اهللى أف يحقٍّعى لهمي الوعدى 

الذم قطعوي على نفسًو لهمن كىذا كبلـه دقيعه اعقلوهن المسلمي الذم يؤمني باهلًل ككتابًو بعقلون كلكٌنوي 
مستسلمه بسلوكًو لتٌياراًت االنحراؼن إذا ماتى كىوى مسلمه ربٌما يفيدهي إسبلموي مغفرةن كٌلٌيةن أك جزئٌيةن 

صاحبىوي في داًر الٌدنيان ليسوا ىمي الذينى قاؿى  يوـى القيامةن لكن  ىذا اإلسبلـى بهذا الٌشكًل ال يفيدي 
اهللي عز  كجل  عنهمهلل )كعدى اهللي الذينى  منوا كعملوا الاٌلالحاًت ليستتخلفن هم في األرًض كما 

 استخلفى الذينى من قبلهم((.

 

شيءه نفقهوي نحني  ليست ىنالكى في ميزاًف اهلًل كثرةه كال قٌلةن الكثرةي كالقٌلةي شيءه ترصدهي أعيننيا نحنن
بموازين رؤيًتنا الٌشكلٌيةن ىذًه أٌمةه كثيرةي العددن عظيمةي العيددن يرىبي جانبيهان ىكذا نتالٌوري كندلي 
باألحكاـً بناءن على ىذًه الٌرؤية. كتلكى حفنةه قليلةه منى الٌناًس قليلةي العدًدن قليلةي العيدىدن ال ييؤبىوي بهان 

أف تػيبىتىلعى في ساعةو كاحدةو من ليلو أك نهار. ىذا المقياسي غيري موجودو في  منى المعقوًؿ كمنى المنطعً 
قانوًف اهلًل سبحانوي كتعالىن ))ككم من فئةو قليلةو غلبت فئةن كثيرةن بلذًف اهلًل كاهللي معى الاٌلابرين((. بل 

انهمن فلف  تجٌليى اهلًل إف  اهللى سبحانوي كتعالى إذا تجٌلى على عبادًه بالٌرضى بعدى صبرىم كصدًؽ إيم
 ىذا يجعلي منهم ربٌما في فترةو قاليرةو سادةى العالىمن كال نعلمي كيفى يتمُّ ذلك.
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أقوؿي ىذا أيُّها اإلخوة لكي نأخذى العبرى مٌما يجرم في العالًم من حولنان كمن نظرى إلى الوقائًع بعيًن 
الٌرزايا ندرؾي أسبابى ىذًه الٌرزايا كنرل من  العبرًة استفادى من أضرارًىا كمن فوائًدىان عندما نجدي 

خبلًؿ ذلكى ما يزيدي إيماننا كما يحملينا على أف ناللٍّ ى سيرىنا كنالح ى أخطاءنا. كإذا كجدنا أمامىنا 
مظاىرى الٌسٌراءن مظاىرى لطًف اهلًل كنالرهن نأخذي من ذلكى أيضان العبرةى كندرؾي صدؽى كعًد اهلًل سبحانوي 

 كتعالى.

 

عجبان كيفى ال يعتبري المسلموفى ىنا بهذا الواقًع الذم يجرم لدل بعًض إخوةو لنا منى المسلمينى كيا 
ن كنحني نعاني من مشكلًتنا؛ مشكلًة أرًضنا المقٌدسًة التي اغتياًلبىت؟ لماذا ال نعتبر؟ أىيى  -ىناؾى

التي تيحًدؽي بهذًه الحفنًة التي أكلى بأف تنتالرى أـ ىذًه الٌدكؿي كاألممي الكثيرةي  -تلكى الحفنةي القليلة
اغتالبت حقوقىنا أكلى بأف تنتالر؟ إف أخذنا أك راعىينا قانوفى الكثرًة كالقٌلةن كقانوفى كثرًة العىدًد 

كالعيددن ثم  نظرنا إلى ىذا الٌنالًر العجيًب الذم نراهي اافى كإلى ىذًه الٌساعةن إذان فنحني أكلى بأف 
ببلًدنا لو أف  مقياسى األمًر كافى كثرةن كقٌلة. كلكٌني قلتي لكمهلل إف  ميزافى نذكؽى لٌذةى ىذا الٌنالًر في 

اهلًل ال ينظري ال إلى كثرةو كال إلى قٌلةن كلكن ينظري إلى الاٌلدًؽ كعدـً الاٌلدًؽ؛ ))يا أيُّها الذينى  منوا 
معى اهلل. أنا مؤمنن إذان ال اتٌقوا اهللى ككونوا معى الاٌلادقين((ن أنا مسلمن إذان ينبغي أف أكوفى صادقان 

ينبغي أف يكذٍّبى سلوكي لساني. أنا ملتزـه بأكامًر اهللن إذان ينبغي أف يكوفى كاقعي مالداقان لهذًه 
 الٌدعول التي أٌدعيها. فهل كافى سلوكينا مطابقان أللسنتنا؟ كلُّكم يعلمي الجوابى أيُّها اإلخوة.

 

أنٌنا جعلنا سلوكىنا في ىذًه الحياًة خاضعان ألمًر ربٍّنان خاضعان كأنا أقوؿي كأقسمي باهلًل عز  كجٌلهلل لو 
لسلطاًف ديًننان فلف  اهللى سبحانوي كتعالى يكرًمنا بمثًل ىذا الٌنالرن كإف  اهللى سبحانوي كتعالى يعيدي لنا 

 .األمانةى التي استيًلبىت مٌنان كيعيدي لنا مقٌدساتًنا التي ال تزاؿي بينى ماضغىي االغتالاب

 

كلكن سىليوا أنفسكمهلل أينى نحني من ىذا الواقًع أيُّها اإلخوة؟ ما الذم جعلى أكلئكى الٌناسى ينتالركفى 
ذلكى الٌنالرى الذم أذىلى العلمى كٌلو؟ بل كأمُّ نالرن نالره حط م سلطاف تلكى الٌدكلًة الباغيًة كبدأى 

لى ذلك؟ ما ىيى ىذًه القٌوةي الهائلةي يذيبيهان كال تدرم إلى أمٍّ مدلن سيسيري الٌذكباف. ما الذم جع
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التي ال توجدي إطبلقان؟ لماذا ال نعتبر؟ لماذا ال يكوفي إسبلمينا كلسبلـً أكلئكى الٌناس؟ لماذا ال يكوفي 
التزامينا بديًن اهلًل في أسرًنان في أكالًدنان في أنفًسنان كالتزاـً أكلئكى ااخرين؟ كربُّنا يقوؿي لناهلل ىا أنا 

ىا أنا ذا معكمن لن أتخٌلى عنكم. لماذا نعرضي عن كبلـً اهلًل عز  كجٌل؟ ككتابي اهلًل  ذا أعدكمن
مليءه بما يذكٍّري الٌناسين كيوقظي الغافلهلل )ىذا بيافه للٌناًس كىدلن كموعظةه للمٌتقين * كال تًهنوا كال 

ـي  تحزنوا كأنتمي األعلىوفى إف كنتم مؤمنين * إف يمسسكم قرحه فقد مس  القوـى  قرحه مثلوي كتلكى األيٌا
نداكليها بينى الٌناًس كليعلمى اهللي الذينى  منوا كيٌتخذى منكم شهداءى كاهللي ال يحبُّ الظٌالمين * كليمحٍّهى 

ـي اهلًل عز  كجٌل..  اهللي الذينى  منوا كيمحعى الكافرين(. ىذا كبل

 

العبرًة التي تتراءل للعالًم كلًٍّو أمامنا من كلكٌن بدالن من أف نالغيى إلى ىذا الكبلـً كننظرى إلى تلكى 
بعيدن بدالن عن ذلكى نتفر ؽي أكزاعانن ككلُّ فئةو تتخي لي سبيلى السٍّلًم الذم ينبغي أف تمٌدهي جسران بينها 
ري لنفسهان كتفكٍّري على طريقًتهان كيفى تقيمي ًسلمان  منان بينى  كبينى ىذا العدكٍّ المغتالبن كلُّ فئةو تقدٍّ
ىذا العدٌكن كالعدكُّ ينظري إلى ىذًه الفئًة ثم  إلى ىذًه ثم  إلى ىذًه ككأف  الكل  ينتظري دكرهن لماذا أيُّها 

 اإلخوة؟

 

ـي اهلًل كأف  ىذًه ىيى سياسةي اهلًل  معى عبادًه الاٌلالحينى  -إف جازى الٌتعبير  -عندما ندرؾي أف  ىذا كبل
يالدقوا بعدن عندئذو سيكوفي سيرينا على نهجو  خرن لن نهوفى  الاٌلادقينن كمعى عبادًه الذينى لم

كنستسلمى للٌسلًم المهيًن كما قلتي لكم باألمسن كلسوؼى يكوفي سلمينا ىوى السٍّلمى المنز ؿى من عنًد 
 اهللن المشركعى بيًد اهلًل سبحانوي كتعالىن ذلكى السٍّلمي الذم تجتمعي عليًو األٌمةي كلُّهان يجتمعي عليها
 المعنٌيوفى بهذا األمًر كلٍّون ذلكى السٍّلمي الذم ال يتمُّ إال بعدى أف تعودى الحقوؽي كلُّها إلى أصحاًبها.

 

عندما نكوفي مسلمينى يكوفى ىذا نهجىنان لن نسعدى بالغوغاءن كلن نسعدى بالعنفن كليسى ىذا سبيلىنا 
يًع الٌسلًم إنٌما يخطٍّطوي لنا اهللن السٍّلمي الذم ألف  اهللى لم يأذف لنا بذلكن كلكن نا عندما نسيري في طر 

ندعوا إليًو كالذم نحني رسلوي في العالىًم كلًٍّو ىوى ذاؾى الذم شرعوي اهللي لنان كىوى الذم يثمري سعادةى 
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غرًب الٌدنيا كلٍّها. الفرؽي أيُّها اإلخوةي بينى الٌسلًم الذم شرعوي اهللي كالسٍّلًم الذم تدعوا إليًو ساسةي ال
 ىوى الٌتاليهلل

 

السٍّلمي الذم شرعوي اهللي ثمرتوي أمنه كطمأنينةه لؤلسرًة اإلنسانٌيًة كلٍّها. أٌما السٍّلمي الذم يدعو إليًو 
ـي تلكى المالال ى فق . كانظركا إلى فرًؽ ما بينى  ساسةي الغرًب كالٌشرًؽ ىنا كىناؾى فهوى ًسلمه يخد

لعالميٍّ الذم يعطي األمنى كالٌطمأنينةى لؤلسرًة اإلنسانٌيًة كلٍّهان كلن الٌسلمىين؛ نحني رٌكادي ذلكى الٌسلًم ا
يكوفى ذلكى إال بالقيوًد كالٌشركًط التي شرعىها اهلل. أٌما أكلئكى الذينى يتاجركفى بكلماًت السٍّلًم فهيم 

ي ال تعنينا ق ُّ إنٌما ال يبحثوفى عًن السٍّلًم لذاتون كإنٌما يبحثوفى عنوي ألف  مالالحهمي الخاٌصةى بهم كالت
 تتحق عي من كراًء ذلكى الٌسلًم الملو ًف باللوًف الذم يبتغوف.

 

أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلى من أحداًث ىذًه الٌدنيا عبرةن لنان كأسأؿي اهللى عز  كجل  أف يجعلى 
تنان كما يعيدي إلى ىذًه األٌمًة تضامنى  ها كاعتزازىا بما قد أكرمها اهللي من ثمارًىا ما يعيدي إلينا كحدى

سبحانوي كتعالى بهذا الٌديًن حٌتى ال تسيرى إال طبعى الٌنهًج المرسوـً الذم شرعى اهلل.. أقوؿي قولي ىذا 
 كأستغفري اهللى العظيم...

 

 

 

 

 

 

 السفينة التي تنجينا من أمواج الفتن المدلهمة

 ُْٗٗ/ُِ/ٗتاريخ خطبة اإلماـ الشهيد البوطيهلل 
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 بعدي فيا عبادى اهللهللأما 

 

لقد أنبأنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في أحاديث كثيرة شتى بلغت كما قاؿ العلماء مبلغ 
التواتر المعنومن حذرنا فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الفتن التي ستتكاثر من بعده 

اهلل عليو كسلم قاؿهلل "ستكوف  كأنبأنا عنها مكرران كمؤكدانن فمن ذلك ما كرد في الالحي  أنو صلى
فتنه من بعدم كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنان كيالب  كافرانن كيالب  مؤمنان كيمسي  
كافرانن يبيع دينو بعرض من الدنيا قليل". كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسلم فيما يركيو علي 

له منها يا رسوؿ اهلل. قاؿهلل "كتاب رضي اهلل تعالى عنوهلل "ستكوف فتنه من بعدم" قاؿهلل فما المخ
اهلل فيو نبأ من قبلكم كخبر ما بعدكم" كالحديث طويل..ن كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسلم 

كأخرج معو خادمو  -كقد خرج لزيارة البقيع في ليلة من الليالي قبيل كفاتو-ألبي مويهبة خادمو 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم تتبع أخراىا أبا مويهبةن فلما دخل البقيع كسٌلم على أىلو. قاؿهلل "

 أكالىا كأخراىا شره من األكلى". كاألحاديث في ذلك كثيرة.

 

كىا نحن أيها األخوة نرل ىذه الفتن بأـ أعيننان نرل مالداؽ كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
نقارف بينها كبين ما كسلمن كنلتفت إلى الماضي فنرل أيضان بعضان من حلقات ىذه الفتنن كلكنا 

نراه اليـو فنجد فيها مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كااخرة شره من األكلى. كلما 
 امتد الزمن باالنساف تطورت ىذه الفتن إلى شكلو أخطر.

 

كليس حديثي ااف عن ىذه الفتن كطبيعتهان كإنما الحديث الذم يفيدنا ىو التساؤؿ عن المخله 
نة التي إف تعلقنا بها أنجتنا من أمواج ىذه الفتن المدلهمةن التي تأتينا من كل حدب كعن السفي

كصوب لقد أجاب عن ىذا السؤاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عندما أكد فقاؿ جوابان 
لسؤاؿ علي رضي اهلل عنو ما المخله يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل كتاب اهللن كأكد ىذا فيما ذكره في 

في حجة الوداعهلل "كقد تركت فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا من بعدم كتاب اهلل خطبتو 
كسنتي"ن كما يذكر كتاب اهلل إال كيتضمن األمر باتباع كتاًب اهلل اتباعى سنتون كما تذكر سنة رسوؿ 
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اهلل إال كيتضمن األمر باتباع سنتو اتباع كتابو. فهما متبلزماف كما تعلموفن فهيهات أف يتسنى 
نساف أف يتمسك بكتاب اهلل دكف أف يتمسك بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كيف كقد إل

قاؿ اهلل عز كجلهلل "من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل" كىو القائلهلل "أطيعوا اهلل كأطيعوا الرسوؿ كأكلي 
ليو كسلمن األمر منكم" كاايات التي يأمرنا اهلل سبحانو كتعالى فيها باتباع المالطفى صلى اهلل ع

كبجعل سنتو بيانان كشرحان لكبلـ اهلل عز كجل  يات كثيرة جدان. كحسبكم منها قوؿ اهلل عز كجلهلل 
 "كأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزؿ إليهم"

 

فكل من يرل أمواج الفتن من حولو كقد أحاطت بو من كل الجهاتن فليعلم أف السفينة التي 
ة متمثلة بالتمسك بكتاب اهلل كمن ثىم في التمسك بسنة رسوؿ اهلل تنجيو ماثلة أمامون ىذه السفين

 صلى اهلل عليو كسلم.

 

ما كنا نتالور أيها األخوة أف نعيش في عالرو نسمع فيو من يتظاىر بالتقرب إلى اهلل بسب 
أصحاب رسوؿ اهللن ما كنا نتالور أننا نعيش في زمنو يأتي فيو من يحاكؿ أف يفرغ أفكار 

كأدمغتهم من احتراـ أصحاب المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ليحشو ىذه األدمغة في المسلمين 
ن كنتذكر حديث  مكاف ذلك بالحقد عليو كبقالة السوء في حقون كلكنا نرل ىذه الظاىرة اليـو

المالطفى صلى اهلل عليو كسلم عن الفتن. باألمس بلغني أف ىنالك شبابان فتنوا في دينهم بالماؿ 
مختلفةن ككانت عاقبة ذلك أك كاف الهدؼ من ىذه الفتنة التي استهدفوا من أجلها كبالوسائل ال

أنهم أخذكا يمقتوف أصحاب المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن كيمدكف ألسنتهم كثعابين بقالة 
السوء في حقهمن فالتجري  ما أيسر أف تسمعو منهم في حع أبي بكرن كما أيسر أف تسمعو منهم 

سر أف تسمعو منهم في حع عثماف. كيف ىذا؟ كلكن ال داعي ألف نسأؿ  في حع عمرن كما أي
كيف كقد أخبرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن الفتن الكثيرة كشرحها شرحان عجيبان كدقيقانن 
لكأنو يعيش معنا في ىذه األكضاع. ما المخله من فتنة تتجو إلى شباب كانوا إلى األمس القريب 

 ز كجلن كإذا بهم اليـو تحولوا لهبان في نيراف ىذه الفتنة ما المخله؟دركعان لدين اهلل ع
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المخله كما يقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم التمسك بكتاب اهلل كالتمسك بسنة رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم. ىل يمكن إلنساف كعى كبلـ اهللن كمن ثم اتخذ من سنة المالطفى 

 عز كجلن أف يمد لسانو بقالة سوء في حع أمو من أصحاب رسوؿ الالحيحة بيانان لما يقولو اهلل
اهللن فضبلن عن الخلفاء الراشدين؟! ىل يمكن أف يمد لسانو بقالة سوء في حع  ؿ بيت رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم عندما يتحاٌلن بكتاب اهلل سبحانو كتعالى معرفةن ككعيانن كعندما يضيء معالم  

 مالابي  السنة النبوية المطهرة؟كتاب اهلل أماـ عقلو ب

 

ال يمكن ال يمكن ألحد أف يخدعون كال يمكن ألحدو أف يمزؽ عقلون كال يمكن ألحدو أف يشترم 
دينو بعرض من الدنيا ال قليل كال كثيرن عندما أتبين سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كعندما 

غرضان من بعدمن كعندما أتبين مدل أصغي إليو كىو يقوؿهلل اهلل اهلل في أصحابين ال تتخذكىم 
محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو أيان كانوان فضبلن عن ىذه النخبة التي نتحدث 

عنها. كعندما أستعرض سيرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ ىل يمكن كأنا مسلم أف أمد لساني 
أتبين عن طريع رشدو إسبلمي  بقالة سوء في حع أم من أصحابو رضواف اهلل عليهمن ثم عندما

يأتيني بواسطة المعرفة كالثقافة اإلسبلميةن عندما أتبين أف احتراـ الالحابة ليس رىنان بعالمتهم من 
األخطاء كما قد يتوىم البعض من المخادعين كالمدجلين. ال .. االحتراـ الذم أمبله رسوؿ اهلل 

نعم كل بني  دـ خطاء كخير الخطائين  علينا ألصحابو ليس دليبلن على أنهم معالموف إطبلقانن
التوابوف ما عدا الرسل كاألنبياءن كمع ذلك فأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىم الٌدرة في 
جبين التاريخ اإلسبلمي كلون كلو أف احتراـ االنساف ألخيو االنساف المسلم مشركط فيو أف يكوف 

بلمي يأمر المسلمين بأف ينهش بعضهم بعضانن ذلك الشخه معالومانن إذان لرأيت أف الدين اإلس
كبأف يتألب كل كاحد منهم ليكوف عدكا لآلخرن ذلك ألنك مخطأ كأستطيع أف ألتق  أخطاءن في 
حياتكن كأنا مخطىء كتستطيع أف تلتق  أخطاء في حياتين كالثالث كالرابع كالعاشر كذلك .. 

ل أخيو من الهفوات ما يبرر لو ىجومو عليو فلذا كاف شأف المسلم ككظيفتو اإلسبلمية أف يلتق  لد
كانتقاصو لو كحقده عليون فمعنى ذلك أف ىذا الدين جاء ليجعل من المسلمين شرائ  متخاصمة 

 متعاديةن كلم يأتي أبدان ليجعل من المسلمين إخوة متآلفين متحابين.
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ف يعلمني كيف أمد ثم إف الذم يعلمني اإلساءة كقالة السوء في حع أصحاب رسوؿ اهللن ينبغي أ
لساني بقالة السوء في حقو ىو قبل أم شخه  خرن ألنو ىو ااخر ليس معالومانن كلو أنني 
نظرت إليو بعين النقد لرأيت فيو من الهفوات ما يجعلني في شغل شاغل عن ااخرينن كما 

 يجعلني أتقرب إلى اهلل بالحديث عنو كبالهجـو عليون كبمؤل قلبي حقد عليو.

 

ي اإلنساف المسلم إسبلمو كيدرس حقيقة كتاب اهلل كسنة رسولو يعتالم بهذه الحقائعن عندما يع
فبل يستطيع إنساف بواسطة عالبية رعناءن كبواسطة حقد تفوح عفونتو من قلبون ال يستطيع أف 
يستجٌرني أك أف يستجر أم مسلم إلى ساحة المتاىات كإلى ساحة الفتن إطبلقان بشكل من 

 األشكاؿ.

 

الالديع الذم نعتو كتاب اهلل بالالحبةن كما أجل ذلك من نعتن نعتو بالالحبة لرسوؿ اهلل  أبو بكر
صلى اهلل عليو كسلم يمتد لساف المسلم بقالة السوء في حقون ككيف يكوف مسلمان. لن يفعل ىذا 
إال من باع دينو بعرض من الماؿن كىنالك من يفعل ذلك. أىنالك مسلم يمد لسانو بقالة سوء في 

عمر بن الخطاب كما أكثر ما نعتو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بالثناءن كما أكثر ما رفع حع 
 من قدره في أحاديث صحيحة ..

 

عمر بن الخطاب الذم بنى دكلة اإلسبلـن كالذم مد الفتوحات إلى أف كصلت إلى أقالى ببلد 
قاد كالضغائن الفرسن أجل .. ىل ىذا خير فعلو عمر أـ شر فعلو عمرن لعل أصحاب األح

يتالوركف أف عمر قد قوض الحضارة الساسانيةن ىل يمكن النساف مسلم أف يمد لسانو بقالة 
السوء في حع عمرن ىذا الذم اعتالر حياتو كلها  المان كأتعابان ممضة في سبيل دين اهلل عز كجلن 

 الذم كاف كتلة تحرؾ كإخبلص على دين اهلل سبحانو كتعالى.

 

كعثماف ىل يمكن إلنساف أحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يشعر بأم ضغينة على صهره 
مرتين سيدنا عثماف؟! ىل يمكن عثماف الذم زكجو رسوؿ اهلل من ابنتو األكلى فتوفيتن ثم زكجو 



  

 ~1599 ~ 
 

ساف من الثانية فتوفيتن ثم قاؿ لوهلل كاهلل يا عثماف لو كانت عندنا ثالثة ألعطيناكها. ىل يمكن إلن
أحب رسوؿ اهلل أف يقوؿ بعد ىذا كلمة سوء في حع عثماف.! أم مجنوف ىذا الذم ال يدرؾ 

الجواب عن ىذا السؤاؿ؟ أنا أشهد لو أف قلبي انطول على شيء من الضغينة لعثماف فمعنى ذلك 
 أنني ال أحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبدان إطبلقان.

 

رسوؿ اهللن الذم ربي في بيت رسوؿ اهللن الذم قاؿ لو رسوؿ كعليه رضي اهلل تعالى عنو ابن عم 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم أال ترضى أف تكوف مني كهاركف من موسىن من ذا الذم يشعر بأم 
انتقاص لو في جانبون من ذا الذم ال يراه درة في جبين أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسلمن 

كيف كاف فؤاده اتجاه عمر؟ كيف كاف قلبو اتجاه   كعليه ىذا كيف كاف فؤاده اتجاه أبي بكر؟
عثماف؟ أليس ىو علي رضي اهلل عنو الذم أمسك بخطاـ دابة أبي بكر كقد جعل من نفسو قائدان 

كانظركا إلى  -لجيش يتجو بو إلى سرغ لمقاتلة المرتدين عقب كفاة رسوؿ اهلل. فقاؿ لو عليهلل 
اليغة ارجع كما قاؿ لك رسوؿ اهلل يـو أحدن لم أقوؿ لك يا أمير المؤمنين بهذه ال -المراجع 

سيفك كعد إلى دارؾن فو اهلل فلف نكب المسلموف بك لم تقـو لهم قائمة من بعدؾن حبي لعلي 
يقتضيني أف أتأدب مع أبي بكر كأحبو. حبي لعلي يقتضيني أف أتأدب مع عمر الذم كاف مستشار 

لعلي يقتضيني أف أتأدب مع عثماف كأحبو. سيدنا علين ككاف علي رضي اهلل عنو مستشارهن حبي 
فمن زاغ عن ىذا الطريع فلف ينبوع زيغو يتمثل في شركده عن ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 كسلم.

 

كنحن أيها األخوة ندعو دائمان في كل مناسبة ىذه األمة إلى أف تتجاكز خبلفاتهان كأف تتجاكز 
المسلمينن كندعو إلى أف يتقاربوا كأف يعودكا إلى اجتهاداتها التي ينبغي أف تقٌدر من قبل كل 

الجزع الواحد كالموحدن كنحن دائمان ندعو إلى أف يتقارب المسلموف لكن كيف يكوف سبيل 
التقارب؟ سبيل التقارب ىو أف ننظر إلى أف المسلمين الذين اتفقوا في جذكر اإلسبلـن ثم 

ـ كل مجتهدو اجتهاد أخيون كأف نعلم كبلـ اختلفوا في حواشيو االجتهادية ندعوىم إلى أف يحتر 
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ الذم يقوؿ فيوهلل "إذا اجتهد الحاكم أك المجتهد فأصاب فلو 

أجراف كإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر كاحد"ن كنكل صواب الماليب كخطأ المخطأ إلى اهلل سبحانو 
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ي اختلفنا فيها كىي من حواشي اإلسبلـ كتعالىن كنقوؿ تعالوا نترؾ ىذه القضايا االجتهادية الت
كنتمسك بالجزع الواحدن كالجزع الموًحد. ىذا ىو سبيل التقارب ليس سبيل التقارب أف أعطيك 
مخدران من ىذه الكلماتن حتى إذا تطوحت من كلمات التقارب كالتبلقي كالتالافي أخذت في 

الشباب المسلمن كأخذت في السر أحطم عقيدتكن كأخذت في السر أقتنه إيماف المؤمنين من 
 السر أحقن أفئدة المسلمين بالبغضاء ألصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

نحن ينبغي لكي نتجاكز كنقفز فوؽ ىذه الفتن أف نجتمع على الجزعن ثم أف نالدؽ بألستنا 
تبين كبقلوبنا في احتراـ المجتهدينن كفي ترؾ كل اجتهاد لالاحبون كعند اهلل تجتمع الخالـو كي

في الغد القريب الحع من الباطلن ال أسيء إلى اجتهادؾ كال أنتقه من مكانتك كمسلمن كال 
تسيء إلى اجتهادمن أكوف أمين معك في ظاىرم كفي سرمن كتكوف أمين معي في ظاىرؾ 

 كسرؾ. الذم يدعو إلى التقريب ىكذا يسلك.
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 ػبِبً  22رؾن٠واد ٔج٠ٛخ ٔجٗ ا١ٌٙب اإلِبَ اٌش١ٙل لجً 

لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 

كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

رًه بأنٌهم يعتذري بعضي الٌناًس اليوـى عن تقاليرىم في الٌرجوًع إلى اهلًل سبحانوي كتعالى كاالنضباًط بأكام
يعيشوفى عالرى فتنن كأنٌهم يتقٌلبوفى بينى مغرياتو كبينى مهيٍّجاتو من شأنًها أف تبعدىم عن صراًط اهلًل 

 -أصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌلم  -سبحانوي كتعالى. أٌما الٌرعيلي األٌكؿي من المسلمين 
معٌبدان ميسورانن ككانت رؤيتيهم لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي فقد كافى سبيليهم إلى الوصوًؿ إلى اهلًل عز  كجل  

عليًو كسل مى تمؤلي أفئدتهم حٌبان هلًل كمخافةن منون كتطٌهري ىذه األفئدةى لدل الٌنظرًة األكلى من كلٍّ سوءن 
 . ىذا ما ثم  إنٌهم لم يكونوا ليتعٌرضوا لفتنو كهذًه الفتنن كلمغرياتو كمهٌيجاتو كالٌتي نعاني منها اليـو

 يعتذري بًو كثيره من الٌناًس اليوـى إف عوتبوا في تقاليرًىم كبعًدىم عن اهلًل عز  كجل .

كنقوؿي أيُّها اإلخوةهلل إف  عدالةى اهلًل عز  كجل  أدؽُّ من أف تفٌرؽى بينى جيلو كجيلو من عبادهن كإف  رحمةى 
أف أكجدى اهللي ىذًه الخليقةى فوؽى ىذًه األرًض  اهلًل عز  كجل  مٌتسعةه منبسطةه على الٌناًس جميعان منذي 

 إلى أف يرثى اهللي األرضى كمن عليها.

كلئن كافى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى بينى ظهراني أصحابون فكانت لهم من ذلكى شعلةه تضيءي 
ى اهلًل عز  كجٌل. قلوبهمن كتيٌسري سبيلهم إلى اهللن فلف  أموران أخرل تحجزىم عن ىذا الوصوًؿ إل

أنسيتمي الجهادى الذم كانوا يناموفى عليًو كيستيقظوفى على أكامرًه كمقتضياتًو في كلٍّ صباحو كمساء؟ 
أنسيتم أف  اإلسبلـى الذم كانوا يتمٌسكوفى بًو إنٌما أينعى كس ى كاحةو تحي ي بها الٌنيرافي من كلٍّ جانب؟ 

اتهم استشهادان في سبيًل اهلل؟ أنسيتم أف  حياةى كثيرو منهم  أنسيتم أف  كثيران منهم كانت نهايةي حي
كانت شظفان في العيش؟ ككانت عيجبان من أسباًب الحياة؟ فلم يكونوا يتمٌتعوفى كال باليسيًر اليسيًر 
مٌما تتمٌتعوفى بًو من نعيم. كمع ذلكى كٌلًو خاضوا غمارى تلكى الاٌلعوباًت إلى اهلًل سبحانوي كتعالىن 

وا كل  أنواًع الجهاًد الذم أمرىمي اهللي بو. امتثاالن لعظمة اهلل ككحدانيتون يقينان بأف اهلل ىو قائد كاقتحم
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الكوفن كبأنو محرؾ لكل ما يجرم فيون كبأف محمدان عليو الالبلة كالسبلـ بأنو لم يكن ينطع عن 
 ىول. )إف ىو إال كحي يوحى(.

مى عن أشراًط الٌساعًة فقاؿهلل "أف تلدى األىمىةي رب تهان كأف تجدى ألم ييسأؿ رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  
الحفاةى العراةى العالةى رعاءى الٌشاًة يتطاكلوفى في البنياف". كمنذا الذم سمعى أك رأل أك عرؼى من 
ـن المالطفى عليًو ال اٌلبلةي المؤرٌخينى كعلماًء االجتماعهلل أف  الذينى كانوا يبنوفى البناياًت الباسقة أيٌا

كالٌسبلـ أك من بعدًه بيسير كانوا يتطاكلوفى في البنياف؟ ما عرفًت الهندسةي المعماريٌةي عىظىمىةن في 
البنياًف إال العىظىمىةي األفقٌيةن أٌما الٌتطاكؿي فشيءه حديثه يعرفوي العالري الحديث. تلكى معجزةه من 

 معجزاًت رسوًؿ اهلًل تجسد معنى الٌنبٌوًة في حياتو.

 

يقًل المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "صنفاًف من أٌمتي لم أرىما قىٌ هلل نساءه كاسياته عارياته  ألم
مائبلته مميبلتن رؤكسهن  كأسنمًة البيخًت المائلة. كرجاؿه يحملوفى سياطان كأذناًب البقًر يضربوفى 

من مسيرًة كذا ككذا عاـ"؟ بها الٌناس. أكلئكى ال يجدكفى ري ى الجٌنةن كإف  ري ى الجٌنًة لتفوحي 
 كالحديثي صحي .

 

 ألم يقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مىهلل "ال تقوـي الٌساعةي حٌتى يتباىى الٌناسي بزخرفًة المساجد"؟

 

 ألم يقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى فيما ركاهي البخارمُّ كغيرههلل "سيتقاربي الٌزمن"؟

 

ثي عن أمورو نعيشيهاهلل "سيتقاربي الٌزمنن كينقهي العملن كيفشو الشُّ ن كتكثري كانظركا كيفى يتحدٌ 
هلل "القتلي القتل".  الفتنن كيشيعي الهرجي كالمرج"ن قيلىهلل ما الهرجي كما المرج؟ قاؿى

 

 كىا نحني نرل كيفى يتقاربي الٌزمنن كإف  العالمى كالطٌبيبى كالمثٌقفن بل إف  كل  فئاًت الٌناًس ليحٌسوفى 
أف  األشهرى تمرُّ مٌران سريعان كما األيٌاـن كأف  الٌسنواًت تمرُّ مسرعةن كأنٌها شهور. كلكن  العلماءى يبحثوفى 
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عن تحليًل ىذًه الظٌاىرًةهلل أىيى الٌشمسي تسرعي في مسيرًىا أكثرى مٌما كانت تسرع؟ أـ ىيى األرضي 
ىوى ماذا؟ ال يعلمي ىذا الٌتحليلى أحد. إنٌما ىيى  ازدادًت سرعتيها كازدادى دكرانيها عٌما كانت عليو؟ أـ

ظاىرةه يلمسيها كلُّ إنسافو بحٌسون "سيتقاربي الٌزمنن كسينقهي العمل"ن كإٌنكم لتركفى كيفى نقهى 
العمل. الٌدعاكم كثيرةن كالكلماتي عريضةن كاألقواؿي الخطابٌيةي مٌما تسمعوفى اافى كثيرةه جٌدان. لكن 

ؿن انظركا إلى األعماًؿ التي زالت ثم  زالت ثم  لم يبعى منها إال أثره بعدى عين. انظركا إلى األعما
نتكل مي عن اإلسبلـً كعن الاٌللواًت كعن ضركرًة الٌسعًي إلى مرضاًة اهللن لكن منذا الذم يدفعي زكاةى 

 مالًو كما أمر؟

 

الطفىهلل "إنٌما بيًعثتي ألتٌممى مكارـى نتكل مي عن األخبلًؽ التي ىي لبابي اإلسبلـً كالتي قاؿى عنها الم
األخبلؽ"ن نتكلىمي كثيران. لكن انظركا إلى كاقًع الٌناًس كعبلقاتًهم بعضهم مع بعضو في البيوتن أك 
في األسواؽن أك في صلة ما بينى فئاتهم من أعلى فئة إلى أدنى فئة من الناس فبل تكادي تجدي أثران 

 لهذًه األخبلؽ.

 

يًٌة كمعناىا كنتقني الحديثى عن ذلكى أكثرى مٌما أتقنوي أصحابي رسوًؿ اهلل. لكن أينى نتكل مي عن العبود
من يالطبغي بحقيقًة العبوديًٌة هلل؟ "كسيقلُّ العملن كيفشو الشٌُّ ". أمهلل ستجدي الماؿى كثيرانن كلكن  

عجيبه دقيعن يقولوي  ىذا الماؿى مختنعه بيدو من الٌش ٍّن تقبضي على ىذا الماًؿ حٌتى االختناؽ. كبلـه 
المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلقد قلتي ككررتهلل كبلمان علمٌيان يشهدي لوي علمي االجتماًع 

كعلماؤههلل أف  الغنى يورثي البذخن كأف  البذخ يورثي الشُّ ن كأف  الشُّ   يقدحي زنادى الهبلؾن كىذا ما 
تكثر الفتن. كىا أنتم تشاىدكف.. "كينتشري الهرجي أنبأى بًو المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن ك 

 كالمرج"ن كىا أنتم تشاىدكف..

 

ألم يقًل المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "كيلكم"ن كفي ركايةوهلل "كيحكم .. انظركان ال ترجعوا 
بعدم كٌفاران يضربي بعضيكم رقابى بعض". أال تسألوفى أنفسكمهلل لماذا يقوؿي رسوؿي اهلًل "كيلكم 

انظركا"؟ أصحابي رسوًؿ اهلًل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ الذينى كانوا من حولًو لم يكن يخطري بباًؿ أحدو 
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منهم أف يرتد  كافران كأف يسل  سيفوي كيضربى بًو عنعى صاحبو. بل لقد علمى رسوؿي اهلًل أف  ىؤالًء 
ك "كيحكم انظركان ال ترجعوا بعدم  الاٌلحابةى لن يفعلوا ذلك. كلكٌنوي مع ذلكى قاؿى لهم هلل "كيلكم" أ

 كٌفاران يضربي بعضكم رقابى بعض". ما معنى ىذا؟

 

إنٌو يخاطبي األجياؿى ااتيةى من خبلًؿ أكلئكى الال حابة. أم إنٌوي يخاطبي تلكى األجياؿى كقد أراهي اهللي 
هارجوفى ككيفى سيخلعوفى ربقة المهاكمى التي ستنح ُّ فيها. أراهي اهللي عز  كجل  بمر ًة الٌنبٌوًة كيفى سيت

ىذا الشرؼ العظيم الذم أكرمهمي اهللي عز  كجل  بو. كلذلكى فهوى يناديهم عبرى األجياؿهلل "كيلكم .. 
كيحكم انظركان ال ترجعوا بعدم كٌفاران يضربي بعضكم رقابى بعض". ككاهلًل إٌني ألتخٌيلي المالطفى 

كبلـى كما لو كافى أبان شفوقان ينظري من الٌنافذًة إلى كلدو من عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـى كىوى يقوؿي ىذا ال
أكالدًه عن بعد كىوى يركضي في مهولن خطيرو كمنزلعو مميتن فهوى يناديًو قائبلنهلل كيلكن كيحكن 
انظرن قفن ال تجز في ىذًه المهلكة. ينظري إليًو من بعيدو عبرى ىذًه الٌنافذًة كلكٌنها نافذةي الٌنبٌوةن 

 الوحًي الٌربٌانٌي.نافذةي 

 

أال تركفى إلى ىذًه الكلماًت العجيبًة التي ينطعي بها رسوؿي اهلل؟ أتركفى أنٌها أقلُّ في فهم معنى 
ٍـّ أعينهم؟ تلكى معجزاته لهم كىذًه  اإلعجاًز فيها من تلكى المعجزاًت التي ر ىا الاٌلحابةي بأ

ًة رسوؿً  اهللن بل نتخٌيلي أف  رسوؿى اهلًل يعيشي فيما بيننا كأنٌوي  معجزاته لنا. نحني نراىا كنزدادي يقينان بنبو 
ألم يقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو يبان.يرانا تمامانن بل إنٌوي ليحلٍّلي ما يرانا عليًو تحليبلن علمٌيان دقيقان عج

ككيفى سيبزيغ؟  كسل مهلل "من ثم يبزغي قرفي الٌشيطاف"؟ ككم تساءؿى الٌناسهلل أمُّ قرفو ىذا الذم سيبزيغ؟
 كيحٌللي كيجسد. يجسد ذلكى كل و.كلماذا سيبزيغ؟ كجاءى الٌزمني يشرحي 

ـي كلماتو عجيبة تقشعرُّ لها القلوبي كيعودي المرتدُّ فيها إلى  ألم يقل المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
د تطوؼي بقلبو أك بعقلو اإليماف؟ كيتطايري من ىذًه الكلماًت كلُّ مظاىًر الشُّبيهاًت كالٌشكوًؾ التي ق

 من العقوؿ.
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كمع ىذان فلف  كثيران مٌنا ال يزالوفى سائرين في غٌيهمن الكثيركفى مٌنا ال يزالوفى يخوضوف في ظلماًت 
أنظارىم كأكضاعهم الجاىلٌية التي عدنا إليها بعدى تحذيًر رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى لنا من 

 العودًة إليها.

 

تنا   ـي يالكُّ  ذاننان بل يلمسي أفئدى فياللعجًب من أف نسمعى تحذيرى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ٌّ رؤكؼ. كمع ذلكى فالعاكفي على غيًٍّو ال يزاؿي عاكفانن كالعاكفي على  كأنٌوي صوتي أبو شفوؽن بل أ

 انحرافًو ال يزاؿي عاكفانن دكفى أف نرعوم من ىذًه الكلمات.

 

ٌنا يكتبوفى عن سيرًة رسوًؿ اهللن كيتحٌدثوفى عن حياتًو كبطوالتًون تلكى دعاكم. كلكن أينى كثيركفى م
العمل؟ ىؤالًء الكاتبوفى ينقلبوفى في الليالي إلى حياةو تستثيري غضبى اهلًل سبحانوي كتعالىن إلى حياةو 

هلل "كيلكمن ال ترجعوا بعدم كٌفاران  ". كيقوؿي رسوؿي اهلًل صٌلى من البذخن كاالنحراؼن كرسوؿي اهلًل يقوؿي
اهللي عليًو كسل مهلل "اتٌقوا الظٌلمى فلف  الظٌلمى ظلماته يوـى القيامةن كاتٌقوا الشُّ   فلنٌوي أىلكى من كافى 

 قبلكمن حملهم على أف يسفكوا دماءىم كيستحٌلوا محارمهم".

 

هلًل فلنٌها إف ذىبت لن تعود". كمع ذلكى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى يقوؿهلل "أكرًموا جوارى نعًم ا
فلف  نعًم اهلًل تجاكرينان الن بل نحتًضنيها احتضانان. كرزؽي اهلًل يتهاكل إلينا من الٌسماًء كيتفٌجري إلينا من 
ـى شىذىرى كمىذىرى بعدى أف  األرض. فلذا أقبلنا إلى ىذًه الٌنعًم أقبلنا إليها بغطرسةو ككبرياءو. كألقينا الطٌعا

شعرى بالشٍّبىًع الذم يكرمنا اهللي عز  كجل  بو. تخٌيلوا كم ىيى بقاياى الطٌعاـً التي تيلقى بينى األقذاًر في ن
الفنادًؽ كفي البيوًت المسلمة. تخٌيلوا كتالٌوركا ما ىيى ضريبةي الغنى التي نطالبي رب نا بها بدالن من 

الوفير. نطالبي اهللى بضريبةو تتمٌثلي في أف نلقيى بقايا الطٌعاـً أف يطالبنا بها ربُّنان ألف  اهللى أعطانا الماؿى 
 بينى القاذكراًت كفي طوايا التراب.

 

تساءىلوا أيُّها اإلخوة عن بقايا الطٌعاـً في الطٌبع الذم يوضىعي بينى يدًم اافن ييشتػىرىطي أف ال يأتيى 
ـى عن المائدًة كىذًه  على الطٌعاـً كٌلًو حٌتى ال يىًذؿ  بينى الٌناسن كحٌتى ال تيجرىحى كبرياؤه. كإذا قا
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ما ماليري ىذًه األطعمة؟ ماليريىا أنٌها تيلقى بينى  األطباؽي ال تزاؿي األطعمةي المتنٌوعةي فيها. تساءىلواهلل
مواطًئ األقداـ. كالٌربُّ يرلن كالمنعمي المتفٌضلي يراقبن كرسوؿي اهلًل يقوؿهلل "أكرموا جوارى نعًم اهلًل 

فلنٌها إف ذىبت لن تعود". "إف ذىبت لن تعود". كىيى موشكةه كاهلًل أف تذىبن بعدما غارت مياىينا 
ىذًه المياهي مٌرةن أخرل تبرؽي بريقها في أنهيًر الٌشاـً أـ ال؟ كما أظنُّها ستعودي إف لم  كال ندرم ىل تعودي 

 نعيد إلى اهلًل بتوبةو نالوحة..

 

ماذا تتالٌوركفى لو أنٌنا استقبلنا شتاءن في ىذا العاـً كالٌشتاًء الذم أدبرنا عنوي في عاًمنا الماضين ماذا 
ـى  ستؤكؿي حاؿي ىذًه الغوطًة التي كم تغٌنينا بها؟ كالتي كم تباىينا بها؟  تتالٌوركفى أف يكوفى حالينا؟ كإال

إالـى سيتحٌوؿي حاليها؟ ىؤالًء الذينى يعيشوفى على ااباًر لشربهم كحاجاتًهم األخرلن  فلذا استمٌرت 
ت تفاىتيوي غائرةن من أينى يأتوف بالماًء النمير؟ نحني نفت ي الماءى ىكذان نتالٌوركهي شيئان تافهان كما جاء

 اهلل. فلذا قطعى اهللي عٌنا رزقون كحبسى عٌنا قطرهن ىل بوسعكم أف تفتحوا الماءى بغطرسةو  
إال من كرـً

كما كنتم تفعلوف؟ أال يتحٌوؿي حالينا إلى أناسي يلهثوف بألسنتهم يمينان كشماالن بحثان عن جرعًة 
أيبقى ثٌمةى كقته لتشكيًل موائدى عامرة أمامنا طعاـ؟ أيبقى ثٌمةى كقته لبرمجًة لياؿو ساىرةو في حياتًنا؟ 

نأكلي منها لقيماتو ثم  نلقي البواقي تحتى مواطًئ األقداـ؟ أنا ال أتكٌلمي عن أناسو  خرينن كلو 
 صٌورتي حالىهم لسمعتم شيئان يىندل لوي الجبيني كتقشعرُّ لوي األفئدة.

 

. نحني نسيري على الٌنهًج ذاتون قد تكوفى بيننا لكن أريدي أف نستفيعى من ىذا االنحراًؼ ألنفًسنا نحن
 كبينى تلكى الٌنهايًة مسافةه. لكن  الٌطريعى كاحدةه كالكلُّ يسيركفى على ىذا الٌطريًع.

 

 أيٌها اإلخوةهلل

 

رسوؿي اهلًل كأنٌوي يعيشي بيننان ما من ظاىرةو نراىا إال كريشةي الٌنبٌوًة صٌورتها أدؽ  تالويرو على لساًف 
اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م. فهل عسيتم أف تجٌددكا إيمانكم بنبٌوًة رسوًؿ اهلل؟ كىل لكم بعدى رسوًؿ 

ىذا اإليماًف أف تجٌددكا بيعتكم لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م؟ كىل لكم بعدى ىذا أف تتوبوا إلى 
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حٌتى يرفعى اهللي سبحانوي كتعالى عٌنا  اهلًل توبةن نالوحان؟ كأف تستنطقوا أىليكم كأكالدكم بهذًه الٌتوبةً 
ىذًه الفتن؟ كحٌتى يكرمنا بالٌرعايًة كالحماية كال يقطعى عنا رحمتوي كرزقو؟ أقوؿي قولي ىذا كأستغفري 

 اهللى العظيم...
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 ٍج١ً اٌمؼبء ػٍٝ ِشىالُد اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ

حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن ياربنا لك الحمدي كما ينبغي الحمدي هلًل ثم  الحمدي هللن الحمدي هلًل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانكى اللهم  ال نحالي ثناءن عليك أنتى كما أثنيتى على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدا ن عبدهي كرسولوي 
أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيرانن اللهم  صًل كسلم كبارؾ كصفيوي كخليلوين خير نبي 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم د صبلةن كسبلمان دائميًن متبلزميًن إلى يوـً الٌدينن 
 يى المذنبةى بتقول اهلًل تعالى..كأكصيكم أيها المسلموف كنفس

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

في األياـً القليلًة القادمة بذكرل اإلسراء كالمعراج كما ىو الشأفي في كل عاـن  يحتفلي المسلموفى 
كبقطًع النظر عن الميقاًت الدقيًع المحد ًد لهذه الػمىكريمة التي أكـر اهللي بها رسولىوي محم دان صٌلى 

ىذًه الػمىكريمةن فلن نا  اهلل عليو كسٌلمن كبقطًع النظًر عن خبلؼ العلماًء كعلماًء الت اريًخ حوؿى ميقاتً 
نرل أن وي من الخير أف يحتفي المسلموف كل عاـو بهذه الذكرلن كإننا لنرل أنها فضيلةه من الفضائًل 
أف ينتهز المسلموفى أم مناسبة من المناسبات التاريخية المتألقة في حياة المسلمين أك في سيرة 

من فيجعل من تلكى المناسبًة فرصةن للت بلقي كللمذاكرًة سيدنا محم دو رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسل  
في شؤكنهم كشؤكف دينهم كللتناص ن كلكي يسير أك يشيع فيما بينهم كاجبه طالما قد أغفلوا أك 
تغافلوا عنون كىو كاجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكرن كلذلكى فبل داعيى إلى أف نتسائلى في 

ي أم سنةو كانت مكرمةي اإلسراًء كالمعراًج التي ميػ زى اهللي بها رسولىوي أم يوـو أك في أم شهرو أك ف
محم دان صٌلى اهللي عليًو كسل مى عن سائًر الرُّسيًل كاألنبياءن ذلكى ألنٌنا في ىذا المقاـ لسنا في معرًض 

ع فنتذاكرى تحقيًع حادثة تاريخيةن كإنما نحن في معرض انتهاًز مناسىبىةو كابتهاًؿ فرصةو لكي نجتم
 شؤكننا كلكي نتذك ر في خير سبيل يعيدنا إلى رشدنا.

 

كمشكبلت المسلمين التي تستدعي منهم التبلقي كالتشاكر كالتذاكرن مشكبلت كثيرةن قريبةه 
كبعيدةن منها ما ىو جاثمه على صدكرىم كفي عقًر دكرىمن كمنها ما ىو قريبه منهم جدانن كمنها ما 
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في حدكًد عالمنا اإلسبلمي ىذا الذم كصفو رسوؿي اهلًل صل ى اهللي عليًو كسل مى  ىو بعيده كلكن وي داخله 
 كشب هوي بالجسًد الواحًد الذم إذا شكى منو عضوه تداعى لوي سائري الجسًد بالس هىًر كالحٌمى.

 

ـى كتحو ؿ إلى ما يشبوي أعضاءن متفٌرقةن  متنابذةن ال  كنظران إلى أف ىذا الجسد الواحد قد تقس مى كتشرذى
يشعر عضوه منها بألًم عضوو  خرى نظران إلى أف  ىذا ىو كاقعينا في ىذه األياـ. فلف  علينا كقد بقي 
فينا رمعه كبقيت فينا نسبةه ما إلى ىذا الديًن اإلسبلميٍّ الحنيًف ينبغي أف ننتهز فرصان كهذه لنعود 

د ىذه األعضاء فنجعل منها كتلة كاحدةن فنسعى جهدنا من أجل أف نلم  شعثىنان كمن أجل أف نعي
لعل  الحياةى تسرم في أكصاًلهان كلعل  اهللى سبحانوي كتعالى يوفػٍّقينا ألف نستعيد ىذا المعنى الذم 
كصفنىا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى بًو إذ قاؿهلل "المسلموف كالجسد الواحد إذا اشتكى منو 

 هر كالحمى".عضو تداعى لو سائر الجسد بالس

أجلن إف  مشكبلًت المسلمينى اليوـى كثيرةه جدان أيها األخوةن كإف  االنساف ليحاري بأمٍّ ىذًه 
المشكبلًت يبدأ .. كلكن  األمر ال يقفي عندى ىذا الحٌدن كليست المشكلة كامنةن في أف علينا أف 

ًل إذا لوًؿ لهذًه المشاكنبدأ بهذه المشكلة أك تلكن كإنما المهمُّ جدانهلل أف نبحثى عن الح
قلتي مٌرةنهلل إف  منى اليسيًر علي  أف أستثير حماسةى الن اًس كأف أجعلى من كلٍّ منهم ما يشبوي تذكرناىا.

الشواظى كاللهبى إذا ما أردتي أف أصفى مشكلةن من المشكبلًت اإلسبلمٌيًة التي يعاني منها العالمي 
ىذا ال يرضي اهلل عز  كجل.. إنٌما الذم يرضي اهللى أف نجعل من  اإلسبلميُّ قريبان أك بعيدان عٌنان لكن

الحديث عن مشكبلتًنا مقدمةن لبياًف سبيًل الحلٍّ إليها ال بد  أف نتبي نى الحٌلن المشكبلتي معركفةه 
كالحديثي عنها قديمه كليسى جديدانن كالناسي عندما يتكل موفى عن ىذًه المشكبلًت إن ما يتباركفى في 
ساحةو من الببلغةن كإنما يتنافسوف في ساحة من التسابًع من أجل اكتساًب العقوؿ كالقلوًب في 
نطاؽ الببلغًة كالبياًف كسحًر الحديث المؤثٍّرن كىذا ال يفيدي المسلمينى شيئان ىو استغبلؿه لئلسبلـً 

 كليسى خدمةن لئلسبلـً كال المسلمين.

 

اختبلفها كعلى تنوُّعها كقرًبها أك بعدىا عٌنا ما سبيلي ىذًه المشكبلتي بقضٍّها كقضيًضها على 
القضاًء عليها؟ أك ما سبيلي الدخوًؿ في طريقةو ما إلى مقاكمتها؟ ينبغي أف نعلمى أيها األخوة أف 
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هلل أف يتضامنى المسلموفى باسًم ىذا الدينن كأف  سبيلىنا إلى ذلكى سبيله كاحده ال ثاني لون أال كىوى
لفيرقًة التي ضربت بجذكرًىا فيما بينىهمن كأف يعودى كلٌّ مٌنا إلى رشدًه كيتساءؿ ىل ينبيذيكا عواملى ا

ىوى مخلهه لوجًو اهلًل عز  كجل  فيما يستثيرهي من عوامًل الٌتفرقًة بينى المسلمين. ىذا ىو الدكاء كىو 
فلسفةن كلحسن  العبلجن كىو عبلجه كاض ه كبسي ه ال يحتاجه إلى كثير ترجمةو كال يحتاج إلى كثير

الحظٍّ كما قلتي قبلى أيٌاـو أف  ىذا العبلجى كاقعه تحتى طاقًتنا كىو ًملكي أيدينان فنحن نملكي إذا شئنا 
أف نتضامنى كنملكي أف ال نتضامنن كإذا كاف األمري كذلكى فينبغي أف نتساءؿ ما الس بيلي إلى أف 

هم مسلموف؟ الكلُّ يعلن أنو مؤمن باهلل عز يتضامنى المسلموفى كيٌتحدكا كيتآلفوا كالكل يعلن أن
كجلن إذان فالكلُّ مؤمن بضركرًة اتٌباًع أمًر اهلًل عز  كجل  القائلهلل ))كاعتالموا بحبل اهلًل جميعان كال 
تفر قوا كاذكركا نعمةى اهلًل عليكيم إذ كنتم أعداءن فأل فى بينى قلوًبكم فأصبحتم بنعمًتو إخوانان ككنتيم 

 فأنقذىكيم منها((. رةو من  النارً على شفا حف

 كلُّنا يردد ىذا البيافى اإللهي  العظيمى كىذا التكليفى الذم كضعوي اهللي سبحانوي كتعالى في أعناًقنا.

 

ماليبتينا أيُّها اإلخوةي ال تكمن في أكلئك الناس الذين ريحٍّلوا من دكرًًىم كبيوتًهم لتستقبلهمي األرضي 
األمراض فيتساقطوا كاحدان إثرى  خرو في براثن المرًض المهلكن نعم ىي العراءي بل لتستقبلهم 

ماليبةه لكن ها فرعه عن ماليبةو كبرلن الماليبة الكبرلهلل ىي كاقعينا القذري الذم سب بى ىذه الماليبةن 
كالماليبةي الكبرل ال تكمني في تلكى الحرًب الض ركًس الٌتي ما تزاؿي تشتعل ىناؾ بين المسلمين 

ء المسلمينن تلك الحربي التي شاءىت خط ي أعداًء اهلًل عز  كجل  أف ال تدكرى رحاىا إاٌل على كأعدا
المسلمينى كالعالمي كٌلو يرل كينظرن أجل إنٌها ماليبةه لكنها ىيى األخرل فرعه عن ماليبة كبرل يعاني 

 منها المسلموف.

 

ن ثم أخذكا يحًلقوفى في فركًعها كيا عجبان ألناسو عميىت أبالاريىيم عن جذًع الماليبًة الكبرل
كأغالانًها كجزئياتها الطٌبيعيةن عجبانن عجبان ال ينتهي ألناس عميت أبالارىم عن رؤية اللهب الذم 
يتالاعد من زكايا دارًىم كلكن هم أخذكا يحًلقوف في دخاًف ىذا اللهب كيتحدثوف عن  ثار ىذا 



  

 ~1611 ~ 
 

أال تتكلم عن البوسنة كالهرسك؟ أال  الدخاف كضرر ىذا الدخاف ىذا ىو كاقعنا ككم قيل ليهلل
 تتكلم عن ىؤالء الفلسطينيين الذين أجلوا كأخرجوا عن دكرىم بغير ذنب كبغير حٌع؟

 

كإف ىذا الط لب لعجبه ما بعدىه عجبه أيضان ككأف  ىؤالًء اإلخوةى يريدكف مٌني أف أنسى السرطاف 
 ثار ىذا السرطاف سواءن كاف المستشرم في جسم ىذه األمة كأف أتحدث بدالن عن ذلك عن 

صداعان في الرأس أك كاف اصفراران في الوجو أك كاف أيٌان من األشياء الناتجة األخرل عن ىذا 
المرضن ال يهمني أف أتحد ثى عن دخافو لنيرافو تضطربن إنٌما الذم يهمُّني أف أتحد ثى عن ىذًه 

ما الذم يقضي عليها؟ نحني مسلموفن ىل نحن  الن اًر ما الذم ألهبػىهىا؟ كما الذم أكقدىا؟ كمن ثم  
مسلموف فعبلن؟ أكؿي معنىن من معاني اإلسبلـً كأك ؿي أثرو من  ثارًه في حياًة ثلةو من المسلمينى ىو 
الٌتضامنن كىو التكافلي كالتعاكفن كىو االصطباغي بقوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )إنما المؤمنوف أخوة 

 االصطباغي بهذا المعنى أيُّها األخوة؟ فأصلحوا بين أخويكم(ن فأين ىوى 

 

ىنالك على البعًد أك على القرًب منابري تعتزُّ في كلٍّ أسبوعو بالحديًث عن البوسنة كالهرسك ربمان 
لكن  ىذه المنابرى ذاتىها ىي التي تالدٍّع صفوؼ المسلمينن كىيى الٌتي تت همي المسلمينى بالكفًر 

كىيى التي تجعلي من جسًم الكتلة اإلسبلمٌيًة الواحدًة ًمزىقان متفرقةن كالٌشرؾ كالتبديًع كنحًو ذلكن 
شٌتىهلل ىؤالء أشاعري كأكلئك متالوٍّفةه كأكلئك كأكلئك كأكلئك. ترل ماذا نالنع بعد ىذا؟ ىل نتجو 
من أجل مقاكمًة ىذا التفريًع كمن أجل ردًع ىذا الالدع؟ أـ نت جوي إلى الجهًة األخرل من أجًل 

ا العدكاًف المستشرم بين المسلمين؟ كىل يستطيعي المسلموفى أف يقاًكموا عدكانان اتجوى مقاكمًة ىذ
إليهم قبلى أف يوحٍّدكا صفوفهم؟ كىل أقدـ رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسل مى على عملو ما من ىذه 
 األعماؿ الجهادية إال بعد أف نظر إلى أصحابو من حولو كقد اتحدت كلمتهم كاجتمع شملهم

ككح د ىذا اإلسبلـ العظيم ما بينهم؟ ترل لو لم يتحقع لهم ذلكى أفكافى يت جوي رسوؿي اهلًل صل ى اهلل 
عليًو كسل مى إلى األشواًط األخرل كىوى رسوؿي اهلًل صل ى اهلل عليو كسلمى؟ كاف يعلمنا ككاف يخطٍّ ي لنا 

 ككاف يرشدينا.

 



  

 ~1612 ~ 
 

النظرمٍّ من أجًل القضاًء على عدكافو يستشرم فعبلن ترل ما ىي الجدكل من أف نخطٍّ ى للكبلـً 
ضد  إسبلـً المسلمينىن كقد تحو ؿى المسلموفى على مستول الشُّعوًب مع حك امهم كعلى مستول 
القادة بعضهم تجاه بعض؟ تحو لوا إلى ًمزىؽن كتحولوا إلى فئاتو متالارعةن إذا كاف المسلموفى قد 

ماًؿ أعدائهم ال ينقلبوفى ىمي ااخركفى إلى العمًل ذاتو؟ شيءه غريبه تحولوا إلى فئاتو يتالارعوفى ف
أف نعجبى إذا كاف المسلموفى قد أصبحت مهم تػيهيم أف يحارب بعضهم بعضان إف بالقيل كإف بغير 
القيلن لماذا تتعج بي من أف يفعل أعداءي المسلمينى بهم ما يفعليوي المسلموفى بعضىهم مع بعض؟ 

المسلموف يدان كاحدةن لو كانوا صفان كاحدانن لو كانوان قلبان كاحدان ككانت كحدتهم  لماذا؟ لو كاف
تنبثع من االصطباًغ بحقيقًة العبودي ًة هلًل عز  كجل  لرأيتى أف  اهللى سبحانوي كتعالى كف  أيدمى أعدائًًهم 

قانن بل عندما كانوا متفقين عنهيم كما كف  أيديىهم عن ذلكى الرعيًل األك ؿ عندما كانوا مسلمين ح
 كمتساندين.

 

كمن أين يأتي ىذا التضامن أيها اإلخوة؟ يأتي التضامني من معرفًة أف  اإلسبلـى ليسى مجر دى نظاـو 
 كإن ما ىوى قبلي ذلكى عبوديٌةي راضيةه خاضعةه هلًل عز  كجٌل.

 

فيما بينىها كتضامىنىت الجماعاتي  بالت عاكًف على كلٍّ المستوياًت اٌتحدت الجماعاتي اإلسبلمٌيةي 
اإلسبلمٌيًة مع قادتًها كات حدت أك تضامنت قادةي المسلمينى بعضيهم مع بعضن كلكن طالما كٌنا 

نتالو ري كنحني مسلموفى ننادم باإلسبلـن طالما كٌنا نتالوري اإلسبلـى مجر د نظاـو فوقيٍّ مجر دن منهجى 
ذا التالوُّرى ال يمكني أف يقضيى على أمٍّ مشكلةو في حياتنا ألننا لم حياةو مجٌردن بضعةى قوانينن فلف  ى

نتعامل مع اإلسبلـ الذم ارتضاهي اهللي لنا. لم نتعامل مع اإلسبلـً الذم قاؿ اهللي عز  كجل عنوهلل )اليـو 
أكملت لكم دينكم كأتممت عليكم نعمتي كرضيت لكم االسبلـ دينان(. نحن نتعاملي مع ثمرةو من 

اإلسبلـ كلكٌننا ال نتعاملي مع شجرتًو بدئان من الجذًع الٌضارًب جذكرىهي في القلًب كصعودان إلى  ثمارً 
 ىذه الثمار.
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المسلموفى أك أكثري المسلمينى اليوـى إنٌما يحلموفى بلسبلـو حضارمٍّ يحلموفى بلسبلـً الٌنظاـن يحلموفى 
الحضارمٍّ المتألٍّعن أك يحلموفى بأف يقطيفيوا الثٍّمارى باإلسبلـ المنهجن كباختالارهلل يحلموفى باإلسبلـ 

دكفى أف يتًعبوا أنفسهم في إيجاد ىذه الثمار كفي استنباتها. أٌما المسلموف من قىبًلنا فبل كاهلًل لم 
يكونوا يحلموف بالٌثمارن كلكنهم كانوا يحلموف بأف يغًرسوا شجرةى العبودية هلل بين حنايا ضلوعهم 

ي حاؿو يطمئٌنوفى إلى أف  اهللى راضو عنهم فيها ثم إف  اهللى عز  كجل  أكرمهم بهذًه الثٍّمارن كأف يكونوا ف
فلذا عدنا إلى ما كافى عليًو أكلًئكى الاٌلحابةن إلى ما كاف عليًو ذلك الٌرعيلي األك ؿ كرعينا إسبلًمنا 

لحقيقةن فلف ىذه الحقيقةى سرعافى ما تجمعينا انتماءن بالعبودية إلى اهلل كامتثاالن إليًو ثم  افترضنا ىذه ا
كسرعافى ما تؤلٍّفي بين أشتاتًنا على كلٍّ المستويات كعلى سائر المستوياتن كعندئذو يقذؼي اهللي 

 سبحانوي كتعالى الرُّعبى في قلوًب أعدائنا.

 

هلل إنٌوي لعجبه ال ينتهي من أف يدًرؾى ىذًه الحقيقةى أعداءي اإل سبلـ ثم  ال يدرًكىها كيا عجبان بل أقوؿي
المسلموفن أدركىها أعداءي اإلسبلـً فبدأكا قبلى أف يحارًبونا بتقطيًع أكصالًنا كبتمزيًع شمًلنان كلػم ا 
تحق عى لهم ما طلبوا بدأكا بعد ذلك بالحرًب التي تعرفوفن كغاب عنا ما لم يغب عن أعدائنان 

إنٌما يعني كحدتنا ألف الناس إذا  ؿي إلى عباد هلل كنسينا أف قوتنا في تضامننان كنسينا أف إسبلمنا 
بالسلوؾ االختيارم ال بد  أف تؤكؿ حياتهم إلى كحدةو متضامنةو متكافلةن لم نعي ىذا المعنى 

بالوقًت الذم كعاه أعداؤينا كإنما حططنا أنفسنا في طريعو يناقضي ذلكن كأمعٌنا في تقطيع أكصالًنان 
إلى إسبلماتو شٌتىن كيأتي من يقوؿ لي باألمسهلل أال سبيله إلى القضاًء كأمعٌنا في تحويل إسبلًمنا 

على ىذه الخبلفات االجتهادية؟ ككأف الخبلفاتى االجتهاديٌةى ىي الجرثومةي التي تفتكي في حياتًنان 
كىذه أيضان من المالائبهلل ىذه الخبلفاتي االجتهاديٌةي موجودةه في عالر رسوؿ اهللن موجودةه في 

ابةن موجودةه في العالًر الذىبيٍّ في حياًة المسلمينن إذان ىيى ليست جرثومةن بل ىي عالًر الاٌلح
أبوابي غنىن كثركة. كلكن الماليبة ال تكمن في ىذه الخبلفاتن الماليبةي تكمني في القلوًب التي 

شفاءن  لم تتطه رن في الٌنفوس التي لم تيزكىن كلو شئتى أف تأتيى بكمٌيةو من العسًل الذم جعلوي اهللي 
للٌناًس فأفرغتىوي في كعاءو قذرن في كعاءو متنجٍّسن أفتغلبي طهارةي العسًل الٌنجاسةى أـ تغلبي النجاسةي 
طهارةى العسل؟ العسلي يفسيدي. فما قيمةي أف أحتضنى أموران خبلفٌيةن إذا كانت ىذًه األموري الخبلفٌيةي 

منى الٌرياءن منى العيجبن منى الس عًي كراء  تجتمعي في فؤادم مع مشاعرو من األحقادن من الٌضغائنن
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ـي الحعُّ ىو العبوديٌة هللن  الماللحًة الشخاليةن كراء األنانيةن ىذا ىو الذم يجعليني أقوؿهلل اإلسبل
ألف  الذم يحرؽي ىذه المشاعرى كل ها إنٌما ىو شعوري اإلنساًف بعبوديٌتًو هللن فلذا شعرتي بأٌني عبده هلًل 

عوري كبريائين سىحىعى عالبي تين سىحىعى حقدمن سحع أنانٌيتين سىحىعى كل  ىذًه المعاني سىحىعى ىذا الشُّ 
 القذرًة التي قذ رت كعاء قلبي.

 

كلذلكى يخي لي إلى كثيرو من الن اًس أف  ىذًه الخبلفاًت االجتهادي ةى ىيى الٌتي صىد عت صفوؼى 
ان فتحولت ىذه الخبلفات إلى ما يقتضيو ىذا المسلمينن ىيى لم تالدع لكٌنها صادفت منبتان سيئ

ًء كزيادًة الماًء في أصوؿ  ـى الغزالي  القائلهلل )زيادةي العلًم في الر جيًل السيٍّ المنبتن كرحمى اهللي اإلما
الحنظًل كل ما ازدادى ريٌان ازدادى مرارة(. أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يجعلى من ىذًه المالائًب التي 

بها سببى يقظةو في حياتًنا كسر  تأديبو للٌرجوًع إلى ديًننان كأسأؿي اهللى عز  كجل  أف يرزقىنا ابتبلنا 
 اإلخبلصى في ديًنون أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...

 

 

 الحديث عن اإلسراء كالمعراج في ظل كاقع ميٍخًجل

 

 ُْٗٗ/ُِ/َّتاريخ خطبة اإلماـ البوطي في 

 

الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.
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 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

المتكلمين أف يتحدثوا في مثل ىذه األياـ من كل عاـ عن مكرمة لقد دأبت عادة الخطباء ك 
اإلسراء كالمعراج التي اخته اهلل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن كلقد كنا 
نتحدث عن ىذه المناسبة في مثل ىذه األياـ كنحن مشحونوف باألمل؛ األمل الذم نرل دالئلو 

ن في مشارؽ األرض كمغاربها لحماية اإلسبلـ كلرعاية حقو بارزة أمامنا في نهوض المسلمي
كالستعادة ما سلب من أرضون فكاف الحديث عن اإلسراء كالمعراج مالحوبان بغلياف الشعور 

 اإلسبلمي المتجو إلى استعادة الحع كاستعادة األرض.

 

نا في تراجعو كلكننا في ىذا العاـ عندما نريد أف نتحدث عن دركس اإلسراء كالمعراج نجد أنفس
بدالن من اإلقباؿن كنجد أنفسنا كمن حولنا الكثير كالكثير من األيدم التي ترتفع باالستسبلـ أماـ 
ىذه الحالة التي نراىا من حولنان إف التفتنا يمينان أك التفتنا شماالن. كيف يمكن أف تكوف النفس؟ 

مناسبة القدسية الكبرل؟  ككيف يمكن أف يكوف الباؿ كالفكر منسجمين في الحديث عن ىذه ال
كيف يكوف اإلنساف كىو غريع في بحار الخجل من اهلل سبحانو كتعالى؛ عندما يجد أكثر 

المسلمين من حولو كقد نكالوا على أعقابهم كتركوا األمانة التي علقها اهلل عز كجل في أعناقهمن 
بالقوة كالسبلح الذين أيديهم باالستسبلـ بعد أف كانت أيديهم مليئة  -كما قلت لكم   -كرفعوا 

يتجهوا بهما المسلموف سعيان الستعادة الحع ال أكثرن كالستعادة المقدسات ال أكثر من ذلك. إف 
 اإلنساف ليخجل كإني ألشعر بالحياء من اهلل عندما أريد أف أتكلم عن دركس اإلسراء كالمعراج.

 

ـن في كل أسبوع تسمع نبأن أال تبلحظوف أيها األخوة كيف تتزايد األيدم من حولنا لبلستسبل
جديدان كفي كل فترة مقبلة تسمع خبران عن جهة جديدةن ال أقوؿهلل  منت بالسلم بل رفعت يدىا 
باالستسبلـن العدك جاثمن كالقدس التي يتحدث عنو الخطباء بمناسبة اإلسراء كالمعراج سليبةن 

لن تنحسر عن ىذه البقعة  كالعدك ال يزاؿ مستشريان في طغيانو كبغيون كال يزاؿ يؤكد أف يده
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اإلسبلمية المقدسةن ثم يدعو بعد ذلك كمع ذلك إلى أف نسالمو؛ أم يدعونا إلى أف نستسلم 
لقراره ىذا. تلك ىي الترجمة الحقيقية لدعول السلم سواء جاءت من أمريكا أك ظهرت من 

ملك اإلسبلـن إسرائيلن ىي دعوة إلى أف نستسلم لقراراتون يده لن تنحسر عن قدسنا التي ىي 
كطغيانو لن يتقله شيء منون كمستوطناتو ستظل كما ىي. كمع ذلك تعالوا فاستسلموا لقرارنا 

ىذان كالمسلموف من حولنا ال تزاؿ أيديهم ترتفع استجابة لهذه الدعوة. كيف نتكلم عن اإلسراء 
الخجل من  كالمعراج؟ ككيف نتجو بوجوىنا إلى المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كىي ملطخة ببقع

 ىذا النكوص على أعقابنا كمن ىذا الواقع الدامي الذم نعيشو.

 

قلت لكم باألمس أيها األخوةهلل إف اإلسبلـ ىو دين السلم كىل من دليل على ىذا أكض  كأقول 
من اسم السبلـن من اسم اإلسبلـ. كىل من دليل على ىذا أكض  من قولو تعالىهلل "يا أيها الذين 

لم كافة كال تتبعوا خطوات الشيطاف إنو لكم عدك مبين" فلئن بحثت عن من  منوا ادخلوا في الس
يالدؽ في ترسيخ دعائم السبلـ في األرضن فانظر إلى اإلسبلـ كالمسلمينن كانظر إلى تاريخ 
اإلسبلـ يحدثك عن صدؽ اتجاه اإلسبلـ كالمسلمين إلى ترسيخ دعائم السلم في األرض. كلو 

لنبرز الحقائع الدالة على ىذان لضاؽ بنا الحديثن كلكن اإلسبلـ أردنا أف نفت  ملف التاريخ 
الذم دعى إلى السلم علمنا كيف نغرس فسيلة السلم فوؽ أرفع ركابي األرض. ىذا اإلسبلـ 

علمنا أف السلم ال تستنبت بذكره إال في مناخ العدؿن فحيثما كجد العدؿ ال بد أف يخضر السلم 
لعدؿ فبل بد أف يزىع السلم كالبد أف يتحقع في مكاف ذلك فوؽ تلك التربةن كحيثما فيقد ا

الطغياف كالبغي كالعدكاف. ىذه ىي الحقيقة كىكذا علمنا إسبلمنا كىكذا سار المسلموف من قبل 
عندما غرسوا نبات السلم فأينع مخضران فوؽ ركابي األرض اإلسبلمية كلهان سلوا التاريخن سلوا 

حيث يقتل المسلموف اليـو حيث تسيل الدماء الزكية لقد  البقاع التي كصل إليها اإلسبلـن
استظلت تلك المناطع باإلسبلـ ىل ضاؽ المسلموف ذرعان بغير المسلمين بتلك البقاع؟ ىل 
حالد المسلموف النالارل كاليهود كمن لف لفهم ألنهم يشكلوف بقعان بين المسلمين زرقاء أك 

اؽ العدؿ في ىذه المناطع كلهان لما مد ركاؽ سوداء أك حمراء ىل فعلوا ذلك؟ ال بل مدكا رك 
العدؿ استنبت من خبلؿ ذلك السلمن فنحن الذين نعلم الناس كيف يتحقع السلم فوؽ األرضن 
كتلك ىي مهمتنا كتلك ىي رسالتنان كلكننا عندما ندعو إلى ذلك كنخطو خطواتنا في سبيل ذلكن 
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سبة. ىل يمكن أف تنبت جذعان فوؽ صخر؟ نعلم أف النبات ال يمكن أف يستنبت إال في تربة منا
 ال يمكن ىذا كالتربة المناسبة للسلم إنما ىي تربة العدؿ فأين ىو العدؿ؟

 

عندما يكوف ىذا العدك الجاثم في أرضنا ال يزاؿ يمد ركاؽ طغيانو كال يزاؿ يرسخ مستوطناتو التي 
دس اإلسبلمية لن تعود إلى اغتالبها من المسلمينن كال يزاؿ يؤكد في اليـو بعد اليـو أف الق

حظيرة اإلسبلـن أجل أف القدس اإلسبلمية لن تعود إلى حظيرة اإلسبلـ. كيف يتوقع أف تكوف ىذا 
 الطغياف حقبلن لسلمو يمكن أف يستنبت فيو؟

 

نعم ىنالك مستسلموف من حولنان كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف ال يتسرب ىذا االستسبلـ إلى 
بحانو كتعالى أف ال يتسرب ىذا االستسبلـ إلى ىذه األرض المكلوءة بحماية أرضنان كنسأؿ اهلل س

اهلل كما ال نعلم كيف يمكن؟ ىؤالء المستسلموف ليسوا ىم ربما الذم ينطع التاريخ من خبللهم 
أبدانن ىؤالء المستسلموف سيزىقوفن كمن كراء ىؤالء مسلموف لكنهم مسلموف هلل مسلموف لدين 

ف اهلل كألمر اهللن فلف تكلموا فباسم اهلل يتكلموفن كإف تالرفوا فعلى ىدمو من اهلل مسلموف لسلطا
شرعة اهلل سبحانو كتعالى يتالرفوفن كال يمكن إطبلقان الستسبلـ مهين أف يكوف رداءن إلسبلـ كريمن 

ال يمكن أف يتحقع ىذا بشكل من األشكاؿ؟ من ىو ىذا الغر؟ من ىو ىذا المغفل الجباف؟ 
ف أمريكا كدكؿ البغي ىناؾ تالنع حقيقة السلم ىنا من؟ من ىو الذم يالدؽ؟ كيف الذم يؤمن بأ

يمكن لسلطاف الغرب الذم يمزؽ السلم كالذم يحرقو في أتوف تلك الحرب الظالمة الضارية التي 
يذب  فيها المسلموف البرءاء ثم يبيعوف السلم في ببلدنا ىنان الذين يذبحوف السلم كيقطعونو إربان 

الغرب ال يمكن أف يكونوا ركاد سلم حقيقي ىنا في الشرؽ إطبلقان. كيف يمكن أف نالدؽ  إربان في
أف تنظر أمريكا إلى ىؤالء المسلمين الذين يذبحوف في تلك الببلد اإلسبلمية كىم برئاء من كل 
ذنب  منوف في ديارىم ال يريدكف إال الحع الذم أذعنت بو الدنيان ال يطلبوف أكثر من تقرير 

رن كقد طالب باألمس أناس غير مسلمين بتقرير المالير فرفعت ركسيا يد االستسبلـ لهمن المالي
كىؤالء يطالبوف بتقرير المالير فق ن ال يبغوف ال يطغوف ال يقتنالوف حقان من صاحب حع ال 

يسيئوف ال يضيقوف سبيبلن لسلم عالمي ق  فيم يذبحوف؟ فيم يقتلوف؟ فيما تهدـ دكرىم بل قراىم 
 ؟بل مدنهم
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ىؤالء الذين يفعلوف ىذا أك يباركوف ىذا ىم الذين يبيعوننا السلم ىنان أفيمكن أف يكوف إنساف 
عاقل مالدؽ لهذا الذم يجرم. السلم ال يتجزأ أيها األخوة. كاإلنساف أك الدكلة التي تريد أف 

أم موجب تقـو دالالن لبضاعة السلم في العالم ينبغي أف تغار على السلم الذم يمزؽ ىناؾ دكف 
كدكف أم سبب ق ن ركسيا تفعل فعلها ىذا ككأنها الوحيدة على مسرح العالم. أين أمريكا التي 
ترسل رسلها في كل أسبوع أك أسبوعين إلينا ليستنهضونا إلى السلم مالها ال تستنهض ركسيا إلى 

يقتنالوا أرضان السلم! مالها تستنهض أكلئك األكغاد ليوقفوا مجزرتهم المتجهة إلى أناس برئاء لم 
لم يقتنالوا قدسان! لم يقتنالوا حقان اخر بشكل من األشكاؿ  منوف في عقر دكرىم مالها ال تعلم 

 ركسيا السلم كما تعلمنا ىنا؟

 

قيل ليهلل لماذا ال نتكلم عن مآسي المسلمين في تلك الديار في الخطب كالدركس كنحو ذلك؟ 
لديار حتى أعود كأتكلم بعد صمت؟ إنني  قلتهلل كىل صمتي مرة عن مشكلة المسلمين في تلك ا

كلما تكلمت عن مشكبلت المسلمين فأنا أتكلم عن البوسنة كالهرسك من خبلؿ ذلكن إنني  
كلما تكلمت عن مأساة تجزأ المسلمين كتألب بعضهم على بعض فأنا إنما أتكلم عن مالائب 

سلمين ينبغي أف يعلم  البوسنة كالهرسك كالشيشاف كغيرهن كالذم يريد أف يتكلم عن مآسي الم
كيف يخط  للحديث عن ىذه المآسين تمامان كما خط  أعداؤنا لتلك المآسين أعداؤنا الذين 
يمزقزف السلم ىناؾ كيحاكلوف أف يعدموا اإلسبلـ من جذكره ىناؾ. ماذا صنعوا قبل ذلك؟ قطعونا 

كىيجوا الخالومات إربان إرب جعلوا كل شريحة تقف بالمرصاد أماـ الشريحة األخرلن استثاركا 
كالتناقضات بين المسلمين في كل بلدة إسبلميةن طبقوا ما ينه عليو تقرير مجلس األمن القومي 

ن كالذم يقوؿ ينبغي إثارة التناقضات بين المسلمين في كل دكلة ِٗاألمريكي الذم أعلن في عاـ 
يتحدكا إلى أف ينهوا ىذا إسبلمية حتى تتآكل قواىا. عندما أتحدث أدعوا أبناء أمتي كديني إلى أف 

الخالاـ إلى أف يفكوا االشتباؾ إلى أف يعودكا أمة كاحدة إلى أف يطبقوا قوؿ اهلل عز كجلهلل 
"كأطيعوا اهلل كرسولو كال تنازعوا فتفشلوا كتذىب ريحكم"ن فأنا أتحدث عن مشكلة البوسنة 

الهرسك البوسنة كالهرسك كليس الحديث عن ىذه المشكلة أف أمسك مسبحة كأقوؿهلل البوسنة ك 
كالهرسكن كليس الحديث عن مشكلة المسلمين ىناؾ أف أستثير العواطف لدل المسلمين 
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كأحيلها إلى لهب يتلظا حتى إذا سألوني ما العمل؟ قلت لهمهلل تلك مهمتي أف أستثيركم كأمضي  
 كثيركف ىم الذين يقولوف بهذه الطريقة عن مآسي المسلمين لكن ىذا ليس سبيبلنن السبيل أف

 أتحدث عن المنهج الطريع الذم ينبغي أف نسلكو لحل معضلة المسلمين ىناؾ.

 

أما كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو كاف المسلموف اليـو متضامنين على مستول الشعوب كالفئات 
كالجماعات اإلسبلمية كعلى مستول الحكاـ كالقيادات لما جرأ أكلئك األكغاد أف يفعلوا فعلهم 

لمالائب كىذه المجازر في صفوؼ المسلمين ىناؾ ق ن علم ذلك من علم كأف يثيرك ىذه ا
كجهل ذلك من جهل. كلكننا لما خضعنا لتلك المخططات التي رسمت في ظبلـ ليل في الغرب 
ىناؾن كانالعنا إلرادتهم كلتالرفاتهم طلبوا منا أف نالب  مزقان متدابرة. قلناهلل نعم سنالب  كذلك 

يالب  المسلموف الذين ىم متمسكوف بحبل كاحد يسيركف على  كأصبحنا كذلكن عندما طلبوا أف
صراط كاحد ملتزموف بشرعة كاحدة عندما طلبوا منا أف نالب  فئات متناقضة متالارعة يذب  
المسلم أخاه المسلمن قلناهلل نعم لبيك ىا نحن قد فعلنا ذلك. عندما استجبنا لتلك الخط ن 

حولها كما بعدىا كقبلهان فلذا أردت أف أتكلم  كلدت مآسي المسلمين في البوسنة كالهرسك كما
عن مآسي المسلمين فينبغي أف أدخل البوابة المنطقية إلى الحديث عنهان كالبوابة المنطقية ىي 

 ىذا الذم أدعوا إليو دائمانهلل

 

أيها المسلموف أسقطوا حواجز الفرقة مما بينكم. أيها المسلموف عودكا إلى جذع كحدتكم كاتركوا 
التي جعلتم من كل غالن منها سبلحان يمسك بو المسلم لينح  بو عدكانان على ظهر األغالاف 

أخيو المسلمن حديثي عن البوسنة كالهرسك أف أنادم المسلمين حكامان كشعوبان أف يعودكا 
فيتضامنوان إف لم يستطيعوا أف يتحدكا كأف ال يجعلوا تضامنهم تكتيكان بل أف يجعلوا تضامنهم 

مبدأن ال يمكن أف يتحوؿ عنون كإال فلف المسلمين ال بد أف يالبحوا مضغان مضغان شرعة كمنهاجان ك 
مضغ كال بد أف يزدرد  أعداء المسلمين ىذه المضغ كاحدة إثر أخرلن كل مسلم يعلم ىذه 
الحقيقةن كال يمكن حتى للمغفلين أف يجهلوىا ىذه ىي الكلمة التي يمكن أف نقولها بمناسبة 

ناليحتي لنفسي كلكل مسلم أف ندعوا أنفسنا كإخواننا إلى أف يتحدكان إلى اإلسراء كالمعراج. ك 
أف يطبقوا أمر اهللن إلى أف يرعو إلى كبلـ اهلل "كال تكونوا من الذين فرقوا دينهم ككانوا شيعا كل 
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. أقوؿ قولي ىذا ك أستغفر اهلل  حزب بما لديهم فرحوف" ىذه ااية تنطبع كيا لؤلسف علينا اليـو
    العظيم.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1621 ~ 
 

 َِئ١ٌٚخ ا٢ثبء رغبٖ أثٕبءُ٘ ٚثٕبرُٙ فٟ اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها 

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

مناسبةه يجدر أف نتنبو إليها في أكائل كل صيفن عندما تغلع المدارس أبوابها كتنتهي أنشطة 
الطبلب كالطالبات المتجهة إلى دراستهم كدراستهنن عندما يقبل الشباب إلى ساحة من الفراغ 

 من القيظن يتفٌت  باباف اثناف أماـ ىؤالء الشباب. رىيبة في ىذه األشهر

 

\ 

الباب األكؿهلل عليو شياطين من اإلنس كالجن يدعوف ىؤالء الفتية ذكوران كإناثان إلى الولوج في ىذا 
البابن فلذا كلجوا ككلجن .. رأكا داخل ىذا الباب من األمور كمن األسباب التي تتخطف 

ى أكدية الضبلؿ كالضياع رأل ىؤالء الفتياف أنواعان ال تحالر اإلنساف من ساحة الرشد كتزج بو إل
من ىذه األمور التي تفنن فيها شياطين اإلنس كالجن. كإلى جانب ىذا الباب بابه  خر في 

 الطرؼ الثاني.
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الباب الثانيهلل عليو أناسه يغاركف على ديًن اهلل عز كجل كيغاركف على حرمات اهلل سبحانو كتعالىن 
الفتية إلى أف يمؤلكا فراغ ىذه األشهر بما يرضي اهلل سبحانو كتعالىن بما يزيدىم يدعوف ىؤالء 

كما قلت   -رشدانن بما يزيدىم ثقافةن كعلمانن بما يحالنهم من خطاطيف الضبللة كالبغي المتمثلة 
 في شياطين اإلنس كالجن. -لكم 

 

ينبغي أف نقولو كأف نتناص   ىذاف الباباف يتفتحاف في مثل ىذه األياـ من كل عاـن كالشيء الذم
على أساسون ىو أف على ااباء جميعان أف يوجهوا أبنائهم في ىذه األشهر إلى ما يرضي اهلل 

سبحانو كتعالىن ينبغي أف يوجهوىم إلى الساحة التي تزيدىم ثقافةن كعلمن كتزيدىم حبان هلل سبحانو 
نيتهم. كنتيجة السلوؾ في ىذا الطريع أف كتعالى كمخافةن من اهللن كتزيدىم شعوران بهوياتهم كإنسا

الواحد منهم يرجع بخير الدنيا كااخرةن يرجع برب  في الدنيا عاجلن كبرب   خر من مرضاة اهلل 
سبحانو كتعالى  جلن كالسبل إلى ذلك ميسرة كميفىٌتحةه في مجتمعنا كهلل الحمدن كلكن األمر 

لى أىلو كأكالده كيحافظ عليهم من القوانه يحتاج إلى من يبحثن كاألمر يحتاج إلى من يغار ع
 كمن ىؤالء الخطاطيف الذين أحدثكم عنهم.

 

كال شك أنو بمقدار ما ينش  جند اهلل سبحانو كتعالى في ىذه األياـ لحماية الجيل من كل سوء 
كانحراؼن فلف ىنالك فئات أخرل تنش  ىي األخرل نشاطهان ذلك ألف بينها كبين شياطين 

أعداء اهلل عز كجل عهودان كمواثيع خفية أك معلنة. فما الموقف الذم ينبغي أف اإلنس بل بين 
 يتخذه كل أب ناص ؟

 

الموقف ىو ىذا الذم أقولو لكمن كإف عٌزت السبل أماـ الشباب في أشهر البطالة ىذهن فما أيسر 
ن كمثابة درسو ب ل تدارس. أف يتخذ ىؤالء الشباب من بيوت اهلل عز كجل مثابة لقاءون بل تبلؽو

فكيف كإف ىنالك سببلن كثيرةن أخرل تنسي ىؤالء الشباب أكقات فراغهمن كتجعلهم إف ىم 
استجابوا ألمر اهلل عز كجل سعداء في دنياىم ك خرتهمن كلكن يظل اإلنساف رغم ىذا كلو 

 مشدكدان إلى عاملين اثنينهلل
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ة ااباء كاألمهاتن البلمباالة العامل األكؿهلل ىو البلمباالةن كذلك ىو العامل الذم يتمثل في حيا
كعدـ االىتماـ بالواقع أك المنهاج الذم سيتخذه أكالده في ىذه األياـ أك في ىذه األشهرن كال 
يمكن إلنساف أف يحتضن ىذه البلمباالة كأف يتعامل مع أكالده على أساسها إال إذا كاف محجوبان 

من الماللين أك أف يكوف من غير  عن ربو كخالقو سبحانو كتعالىن كسياف بعد ذلك أف يكوف
 الماللين.

 

العامل الثانيهلل ىو العامل الغريزمن الذم يستثير كل إنساف منان كىذا العامل الغريزم يمثل الورقة 
الرابحة األكلى كاألخيرة التي يلعب بها أعداء اهلل سبحانو كتعالى المتربالوف بأكالدنان كالمتربالوف 

كتبين لكم جميعان أف اإلنساف الذم يستجيب استجابةن   -خوة أيها األ -بشبابنان كلقد علمتم 
كيفية لغرائزه ال بد أف يضيعن البد أف يقع بين ماضغي الشقاءن كىذه حقيقة ال إشكاؿ فيها كال 
ريب فيهان كلقد رأينا كثيرين من الشباب استجابوا لغرائزىم في بادئ األمر عن طريع استجابة 

 -كما قلت لكم   -عادة خبلؿ الاليف بعد أف تغلع المدارس  جزئية لبرامج أك لمناىج تعقد
أبوابها فماذا كانت العاقبة؟ جرتهم الخطوة األكلى إلى خطواتن كجرتهم الخطوات األكلى إلى 

انزالؽ في أكديةن كلما انزلقوا في تلك األكدية لم يعودكا يستطيعوف أف يملكوا ال رشدىم 
ئدين إلى صراط اهلل الذم كانوا يتمسكوف بون ككقعوا ىكذا الدنيومن كال يستطيعوف أف يلتفتوا عا

 بين ماضغي الشقاء الدنيوم أكالن كالشقاء األيخركم ثانيان.

 

كما أعجب كأغرب كبلـ األب أك ااباء الذين يلجؤكف إلى مثلي عندما يقعوف في مضايعن أك 
نعمل؟ ككيف أصنع؟ ككأف عندما يقع أكالدىم في مضايع كيسأؿ الواحد منهم كاحدان مثليهلل ماذا 

مفتاح حل ىذه المشكبلت إنما ىو بيًد إنسافو مثلي فق ! دكف أف يتبين ىذا اإلنساف أنو مسؤكؿه 
قبلي عن أكالده كدكف أف يذكر كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " كيلكم راع ككلكم 

 مسؤكؿ عن رعي تو"
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تزج في معسكر كتجبر على أف تعالي اهلل  ما معنى أف يسألني سائل عن حكم ابنتو عندما
بحجابها ما معنى ىذا السؤاؿ؟ اسأؿ ربكن كال تسأؿ عبدان مثلي. كلقد سألت ربك يـو قرأتى  
كتابون كسمعت تنزيلون كتبين لك قرارهن إذف أنت الحكم العدؿ في ىذه القضيةن كأنت الذم 

ن فلما أف تستجيب ألمراهلل عز كجلن كإما أ ف تستجيب ألمر غير اهلل عز كجلن تستطيع أف تبـر
 أنت الذم تملك أف تحل مشكلتكن ألنك مسلم مثلي؛ تعلم دين اهلل عز كجل كما أعلم.

 

كعندما تواكل المسلموف في نقاط المسؤكليات التي كزعها اهلل عز كجل عليهمن كعندما التجأ 
التبعات كلها على فئات من  أناسه فأسندكا ظهورىم إلى جدراف البلمباالة كالبلمسؤكليةن ثم ألقوا

أمثالي! يـو فعل المسلموف ىذا ككىلىهيم اهللي عز كجل إلى أنفسهمن كجعلهم يتيهوف في دائرة 
مفرغةن ككأنهم ال يعلموف كيف يخرجوف من ىذه الدائرة المفرغةن كىم يستطيعوف أف يخرجوا منها 

 لو شاؤكا.

 

راةو كال في انجيلو كال زبورو كال فرقاف أف اهلل عز كقد قلتي مرةن إف اهلل عز كجل لم يػىقيل ال في تو 
كجل أعطى صبلحية لبعض عباده أف يحملوا عباده ااخرين على أكتافهم كيدخلونهم الجنة أبدانن 
لم يعطي اهلل عز كجل ىذه الالبلحية لبعض عباده أف يفعلوا بااخرين ىذا. بل قاؿ في محكم  

ه في عينقو كنيخًرجي لوي يوـى القيامًة كتابان يلقاهي منشوران إقرأ كتابك كفا كتابوهلل " ككل  إنسافو ألزمناهي طائًرى 
بنفسك اليـو عليكى حسيبان" لن تقرأ يـو القيامة كتابين كلن أقرأ كتابك كلن تتحمل من ذلك كزران 
ارتكبتون كلن أتحمل من ذلك كزران أنت الذم ارتكبتون كل ما في األمر أف علي أف أقف مثل ىذا 

 وقف فأقوؿ لك مثل ىذا الكبلـن تلك ىي المسألة الثانية.الم

 

نا الريشد كأف يغرسى في أفئدتنا خوفو كحبو ك اإلخبلص لوجهو أقوؿ  كأسأؿي اهلل عز كجل أف ييلًهمى
 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم .      
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 شوٚؽ ال ثل ِٕٙب الغزٕبَ شٙو شؼجبْ

 

يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ؾن كأنو الشهر الذم كاف يحًفل بو رسوؿ اهلل إنكم لتعلموف أف ىذا الشهر ىو شهر شعباف المبار 
صلى اهلل عليو كسلم كيهتم لمقدمو. ركل النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنهمان أنو 
رضي اهلل عنو قاؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل يارسوؿ اهللن ما رأيناؾ تالـو في شهرو كما 

بلـهلل "ذلك شهره يغفل عنو الناس كىو شهره ترتفع تالـو في شهر شعباف. فقاؿ عليو الالبلة كالس
فيو األعماؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى كأحب أف يرتفع عملي إلى اهلل عز كجل كأنا صائم". كلقد 
ركل البيهقي بسندو جيد عن عائشة رضي اهلل تعالى عنها قالتهلل قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ت أنو قد قيًبضن فقمت كحركت اصبع قدمو كسلم ذات ليلة فاللى فأطاؿ السجود حتى ظنن
فتحرؾن أم فعلمت أنو صلى اهلل عليو كسلم بخيرن فعدت كسمعتو يقوؿ في دعاء سجودههلل 

"اللهم إني أعوذ برضاؾ من سخطكن كأعوذ بعافيتك من عقوبتكن كأعوذ بك منك ال أحالي ثناءن 
لالبلة كالسبلـ لعائشة رضي عليك أنت كما أثنيت على نفسك" فلما انتهى من صبلتو قاؿ عليو ا

اهلل عنهاهلل "أظننت أنني أخيس بك؟ أتعلمين أم ليلة ىذه" قالتهلل اهلل كرسولو أعلم. قاؿهلل "إنها 
ليلة النالف من شعبافن ينزؿ اهلل سبحانو كتعالى فيها إلى السماء الدنيا" كليس لنزكؿ اهلل عز كجل 

ر فأغفر لون أال من داعو فأجيب دعائون أم كيفن كاهلل أعلم بهذا النزكؿ "فيقوؿهلل أال من مستغف
كيؤخر أىل الحقد كما ىم" ىذا الذم فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقالو في ىذين 
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الحديثين الشريفينن يدالف على أىمية بالغة لهذا الشهر المبارؾن كأحرل الناس بانتهاز فرص 
 بحانو كتعالى.األزمنة المباركة ىم المقالركف من أمثالنا في جنب اهلل س

 

فاإلنساف الذم كفقو اهلل سبحانو كتعالى لئلقباؿ إلى اهلل عز كجل دائمان كفي سائر األكقات كفي 
سائر التقلبات قد ال يهمو أف يالطفي كقتان على كقتن ألنو في كل الساعات مقبله إلى اهلل عز 

الرين من أمثالنا ىم كجل غير مدبرن كألنو في كل األكقات متجو إلى اهلل عز كجل. كلكن المق
أكلى الناس بالتقاط ىذه األزمنة الفاضلة حتى يكثفوا الطاعات فيهان كحتى يكثفوا فيها القرباتن 
فلعل طاعةن في كقت مبارؾ تغطي أكقاتان كثيرة أخرلن كلعل إقباالن إلى اهلل عز كجل من المقالرين 

لالاحبو تجاه تقاليره في  كالعالاة في كقت مبارؾ في شهر مبارؾ كهذا الشهرن يكوف شفيعان 
 األكقات األخرل كفي األزمنة الباقية األخرل.

 

كإف كاف اهلل سبحانو كتعالى إنما يتقبل من عبده العمل الالافي عن الشوائبن كالعمل الذم يقالد 
بو اإلنساف توبةن ال تنكث كإقباالن ال رجعة فيون كلكن اإلنساف المقالر دأبو أف ينتهز الفرص فهبل 

 رصة ىذا الشهر المبارؾ لنالل  فيو ما أفسدنا كلنقـو ما اعوج من سلوكنا؟انتهزنا ف

 

شيءه  خر ينبغي أف يلفت أنظارنان انظركا إلى قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو يتحدث 
عن فضيلة ليلة النالف من شعبافن كييبين كيف أف اإلقباؿ على اهلل سبحانو كتعالى في ىذا الشهر 

ربات مبركرن ككيف أف اهلل ىو الذم يتعرض لعباده كيذكرىم أف يسألوه فيجيبهمن بالطاعات كالق
كأف يستغفركه فيغفر لهم كلكنو مع ذلك قاؿهلل "كيؤخر أىل الحقد كما ىم" فماذا يعني ىذا 
الكبلـ؟ يعني ىذا الكبلـ أف محور الطاعات كأف محور سائر القربات من صبلة كصياـو كذكرو 

محور ذلك كلو إنما ىو سبلمةي القلبن إنما ىو القلب الخالي من الضغائنن كابتهاؿو كدعاءو .. 
كمن األحقادن كمن سوء المعاملة تجاه األقربين كغير األقربين. فأما االنساف الذم ييكثر من 

صلواتو كقرباتو كدعائون كلكن لو قلبان مليئان بسواد األحقاد كالكراىيةن أك يعامل الناس معاملة سيئةن 
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ف عاقان ألحد أبويون أك كاف قاطعان لرحمن فلف اهلل عز كجل يجٌمد طاعاتو كلهان كلن تفيده أك كا
 تلك الطاعات شركا نقيرو أبدان.

 

ىذا كبلـه ينبغي أف يسترعي انتباىنا كما أكثر ما ييذىكرنا بو رسولنا صلى اهلل عليو كسلمن بل يذكرنا 
 رضوف.بو كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كالناس عن ىذا مع

 

كثيركف ىم الذين ييالىلوف كثيرانن كيالوموف كثيرانن كيحضركف دركس الموعظة كالعلم الشرعي في  
كثيرو من األحيافن كلكن معامبلتهم إلخوانهم أك لؤلقربين أك ألرحامهم معاملة سيئة تنم عن قلب 

اب الذم مريضن أتتالوركف أف طاعات ىؤالء الناس تفيدىم شركا نقير؟ لن تفيدىم أبدان. الش
رضي أف يكوف عاقان ألحد أبويو؛ لوالده أك لوالدتون يأمره أحدىما فبل يالغين يوصيو أحدىما 

فػىييعرضن يتعرض الواحد منهما لو بأف يذكره بالبر كأف يذكره باإلحساف الذم أمر اهلل عز كجل بو 
ي أك ليحضر الدركس فيلوم رأسو يمينان أك يساران مستكبران معاندانن ثم إنو يركض إلى المساجد يالل

 أك لينثر المواعظ بين الناس كلنساف مثلي.

 

ترل أيهما أبلغ تأثيران في ميزاف اهلل حسناتو الشكلية ىذه أـ إسائتو العملية تلكن ىذه الحسنات 
من الطاعات من القربات من األذكار إنما جعلها اهلل خادمان لتطهير القلبن إنما جعلها اهلل سبحانو 

لحسن المعاملةن فلذا كاف اإلنسافي مسيئان في معاملتو لؤلقربين أك لؤلبعدين من كتعالى كسيلة 
الناسن فبل  يمكن لطاعاتو أف تفيده شركا نقيرن كال يمكن لقرباتو حتى كلو كانت في ليلة النالف 

 أف تفيده شيئان. -كما يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم   -من شعباف 

 

عز كجل كأنا أعلم أف اهلل سبحانو كتعالى يأمرني في كتابو قائبلنهلل  ككيف أكوف صادقان مع اهلل
"كقضى ربيك أال تعبدكا إال ًإيٌاه كبالوالديًن إحسانان إما يىبليغن عندؾ الكبر أحدىما أك كبلىما فبل 

( كاخفض لهما جناحى الذًؿ من الرحمة كقل ِّتقل لهما أؼو كال تنهرىما كقل لهما قوالن كريمان )
حمهما كما ربياني صغيران". كيف أكوف صادقان مع اهلل عز كجل إذ أصغي إلى كبلمو ىذا ثم ربي ار 
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أعرض عنون فأعامل أبوٌم أك أحدان منهما بالعقوؽن كأحطم ىذه الوصية الربانية ثم أغطي عقوقي 
 مع اهلل كمع أبوٌم بكثرة صبلة أك بلقباؿ إلى الدركسن أك بكثرة صياـن أك بكثرة حجن أك بكثرة

صدقة. ىذا العمل الطيب لن يغطي ذلك العمل السيءن كىذا الشكل من الطاعات ال يمكن أف 
 يكوف شفيعان لذلك المضموف من السيئات.

 

ككما قلت لكمهلل إف اهلل ما تعبدنا بما تعبدنا بو من عقائد كمن قربات كطاعات ظاىرةن إال ليكوف 
في الكراىية أك في الحقد أك في الضغائنن  ذلك كلو سبيبلن إلى غسل أفئدتنا من السواد المتمثل

ثم ليكوف بعد ذلك كلو سبيبلن إلى أف تمتدد شبكة المودة كشبكة المحبة في الدائرة الالغيرة التي 
تتمثل في األسرةن ثم في الدائرة الكبيرة التي تتمثل في المجتمعن بحيث يشيع حسن التعامل بين 

 الثقة فيما بينهم بدالن من نقيضها. الناس بدالن من سوء التعاملن كبحيث تشيع

 

الدين الذم ابتعث اهلل عز كجل بو الرسل كاألنبياءن إنما جعلو اهلل سبحانو كتعالى أداةن لتالعيد 
 األخبلؽ كلرفع مستول الطبائع إلى المستول البلئع الذم ارتضاه اهلل سبحانو كتعالى لعباده.

 

الكلمة المخيفة العجيبة التي قالها رسوؿ اهلل صلى كمرة أخرل ينبغي أف نقف كال ننس أماـ ىذه 
اهلل عليو كسلم في الحديث الذم تركيو عائشة إذ قاؿهلل "أتدرين يا عائشة أم ليلة ىذه" قالتهلل اهلل 
كرسولو أعلم. قاؿهلل "إنها ليلة النالف من شعباف ينزؿ اهلل فيها إلى السماء الدنيا فيقوؿهلل أال ىل 

من داعو فأجيب دعائو كيؤخر أىل الحقد كما ىم". أم كإف دعوا  من مستغفرو فأغفر لو أال ىل
كإف استغفركا كإف صلوا كإف صاموا كإف أقبلوا إلى اهلل بالور الطاعاتن ألف طاعة تستبطن عقوقان 

 ليست بطاعة صحيحة أبدانن كىي أشبو بالنفاؽ منها بحسن التعامل مع اهلل عز كجل.

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 رفوق األِخ ٚرشومِٙب .. أٍجبة ٚػالط

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صٌل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 ى.كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعال

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ما أعتقد أف العالم اإلسبلمي كالعالم العربي قلبون ميني في عالر من العالور بماليبة استنزفت 
حيويتو ككادت أف تقضي على كجوده كالماليبة التي مني بها العالم اإلسبلمي كالعربي في ىذا 

 ضيا عليو.العالر؛ تلك الماليبة التي تتمثل في التفرؽ كالتشرذـ الذين ق

 

كمهما تالورنا المالائب كأىميتها كمهما تالورنا النكبات التي مرت بهذه األمة على جسامتهان 
فلن نجد أجسم كال أخطر من الماليبة الكبرل التي حاطت بهذا العالرن كالتي تتمثل في التدابر 

تقريبانن الذم حاط بجماعاتها كبدكلها كبأقطارىا حتى غدا كل منها محوران ضد المحور ااخر 
أكثر من مرة مالائب متنوعة كمتعددة ال مجاؿ  -كما قلت   -كىذه الماليبة الكبرل تتفرع عنها 

 للحديث عنهان بل ربما ال مجاؿ إلحالائها.

 

كأنتم تعلموف أيها األخوة أف اهلل عز كجل ما امتن على عباده بنعمة من النعم التي جاءت ثمرة 
ىذه األمة بهان كما أعلم أف اهلل حذر ىذه األمة من أف  لئلسبلـ كنعمة الوحدة التي أكـر اهلل



  

 ~1631 ~ 
 

تتنكب فتقع في ماليبة من أخطر المالائب كما حذرىا من التنازع كالشقاؽن ككلكم يقرأ قوؿ اهلل 
عز كجلهلل "كاعتالموا بحبل اهلل جميعان كال تفرقوا"ن ككلكم يقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل "كال تنازعوا 

رل بأـ أعيننا السبب في أف اهلل عز كجل امتن على عباده بهذه فتفشلوا كتذىب ريحكم" كإنا لن
النعمة الكبرلن كنرل السبب في أف اهلل حذر عباده المسلمين من أف يقعوا في نقيض ىذه النعمة 
من التنازع كالتدابرن نرل سبب ذلك فيما قد حاؽ بنا؛ عندما تفرقت ىذه األمة سهل على العدك 

يالل منها إلى كل ما يبتغين كأف يحيل عزىا إلى ذؿن كأف يحيل قوتها  أف يناؿ منها كل مناؿن كأف
 إلى ضعفن كأف يحيل غناىا إلى فقرن كال داعي إلى أف أيفىالل كأفسر.

 

كلكن من أين جاء ىذا التدابر؟ ككيف تسرب إلينا ىذا التنازع؟ ككيف أصبحنا محاكر متدابرة 
 نكوف أمة كاحدة؟محاكر متنازعة بعد أف شاء اهلل عز كجل لنا أف 

ىنالك عوامل كثيرة .. كلكن من أخطر ىذه العوامل عوامل ينسجها المسلموف بأيديهمن بل يسعى 
إليها المسلموف الملتزموف باإلسبلـ باختيارىمن كىذا ىو الببلء األطم؛ أف يكوف المسلموف ىم 

عامل الذم أريد أف األداة لهذا التفرؽ الذم حاؽ بهمن كعن طريع إسبلمهم في ما يبدكن ىذا ال
 ألفت النظر إليو بكلمات كجيزة كبكبلـ مكثفن نبلحظو أيها األخوة إف التفتنا يمينان أك شماالن.

 

أنٌا التفتنا نجد كيف أف المسلمين بأيديهم يمزقوف كحدتهمن كبمساعيهم يقضوف على التضامن 
 الذم أكرمهم اهلل سبحانو كتعالى بوهلل

ردكد فعلن كردكد الفعل تنتهي إلى ىذا التمزؽ الذم أحدثكم التطرؼهلل التطرؼ ىو الذم يخلع 
عنون كالتطرؼ نراه في سلوؾن كنراه في معتقداتن كنراه في مخترعات تخترع باسم الدينن كل 
ىذه األمور كغيرىا يدخل تحت عنواف التطرؼ أك التكلف أك التقعر. كقديمان نهانا رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كسلم من التنطع كالتكلف كالتقعر كالتطرؼ كحذرنا من التكلفن كحذرنا رسوؿ اهلل
... كل ذلك كلمات لها مدلوؿ كاحد. ألم يقل المالطفى عليو الالبلة كالسبلـهلل "ىلك 
المتنطعوف" قالها ثبلثن كالحديث صحي هلل "ىلك المتنطعوفن ىلك المتنطعوفن ىلك 

 المتنطعوف".
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ع الذم يخوض بو المسلموف سيران باتجاهو مناقض كيضيع المجاؿ أيها األخوة عن رسم ىذا التنط
لما أكصانا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلكن فؤلضعكم أماـ نماذج كألكض  لكم كيف 

 أننا نالنع بأيدينا أسباب الفرقة كالتدابر.

ىنالك من يتنطع كمن يتطرؼ في التالور كاالعتقادن فيذىب مذىبا يرل في حب رسوؿ اهلل صلى 
ليو كسلم بدعة جانحةن كلعلكم ال تالدقوف أف في المسلمين اليـو من ذىب ىذا المذىب اهلل ع

كنادل بهذا النداءن سمعت ذلك أذني في موسم من مواسم الحجن من إنساف قاـ يدعو إلى اهلل 
عز كجل كلو مظهر الداعي إلى اهلل كالعالم بشريعة اهلل يقوؿ لهمهلل إياكم كالغلو في حب محمدو 

صلى اهلل عليو كسلم سمعت أذني ىذه الكلمة. أقوؿ ذلك ألنو ما من مسلم إال  رسوؿ اهلل
كيشمئز كيعجب من ىذا الكبلـن ىذا تطرؼ عجيب! ما الموجب ألف يقاؿ ىذا الكبلـ؟! لو أف 
الذم قاؿ ىذا الكبلـ نظر فرأل نفسو بين ثلة من المجاذيب الذين جذبوا عن الدنيا بمحبة رسوؿ 

نفسهم كعن تجاراتهم كدنياىمن إذان لقلنا في ىذا بعض العذر. كلكننا ننظر أنا كنا اهللن فغابوا عن أ
كحيث ما كجدنا فبل نجد إال أناس معرضين عن حب اهلل كعن حب رسوؿ اهللن كأكثرنا حبان هلل ىو 
ذاؾ الذم يشطر قلبو قسمين اثنينهلل جزء يتجو بو إلى حب دنياه كشهواتو كأىوائون كجزء يتجو بو 

ب اهلل كحب رسولو. أين ىو المغاؿ؟ أين ىو اإلنساف الذم سكر بحب رسوؿ اهلل حتى لم إلى ح
 يعد يستطيع أف ينظر إلى شؤؤكنو الدنيوية؟

 

ىذا التطرؼ في القوؿ إلى ما يدفع يدفع إلى ردكد فعلن يدفع إلى نقيد ىذا الكبلـ يدفع إلى أف 
من ىذا القوؿن فيقـو الجدؿ كتشيع الفرقة؛ يقـو أناس من ىنا كىنا كىناؾ كقد اندفعوا باشمئزاز 

ذلك ألف التطرؼ من شأنو أف يولد التطرؼن كذلك ألف التكلف من شأنو أف يولد ردكد فعل 
 مختلفةن كىذا ىو العامل األكبر في القضاء على التضامن كالوحدة أينما كجدكا.

 

ىذا مثاؿ للتطرؼ في طرؼ معينن كلكن انظركا إلى التطرؼ ااخر في الطرؼ الثانين سمعت 
أذني أيضان شيخان من الشيوخ يقوؿ لمريديوهلل إف حب الشيخ أىم كأجل من حب اهلل كرسولون ىذا 
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ما سمعتو أذنين كالرجل أيضان داعو كمربو كمعدكده في العلماء. ثم قاؿ الرجلهلل لعلكم تركف في ىذا 
مبالغةن فؤلشرح لكمهلل إف حب اهلل عز كجل شيء كبير ككبير جدان ال يتسع لو قلب اإلنساف الذم 
عاش حياتو الدنيوية ىذه متقلبان في فجاجها كعامة الناسن ال بد لالاحب ىذا القلب الالغير من 
مربو يهيأ ىذا القلب لحب اهلل عز كجلن كىذا المرب ىو الشيخ. كلكي يستطيع المربي أف 

ن على قلب ىذا المريد ال بد أف يتجو ىذا المريد بكل مشاعره إلى حب الشيخن كمن ثٌم يهيم
 ينتقل إلى حب اهلل عز كجل.

 

لولم أسمع أيها األخوة ىذا الكبلـ بأذني ألنكرتون كلكنني سمعتو كتأملت في ذلك اإلفراط كىذا 
تكلف الذم يسير إلى التفرطن كتأملت في ذلك التكلف الذم يسير إلى أقالى الغربن كىذا ال

 أقالى الشرؽن كاألمة الواحدة ىي التي تتمزؽ بين ىذا كذاؾ.

 

المسلموف عباد اهلل عز كجل الذين يريدكف أف يعرفوا الحعن فيتبعوه يريدكف أف يتبينوا صراط اهلل 
عز كجل فيتبلقوا عليو يتمزقوف بين ىذا التكلف كذاؾن كبين ذلك التنطع كىذان فماذا يالنع ىذا 

وؿ األرعن الثاني؟ البد أف يقـو اللناس فيثوركا كالبد أف تقـو ردكد فعل كالبد أف تتحوؿ كحدة الق
األمة اإلسبلمية إلى نثار متمزقة ىذا شيء طبيعين بين ذلك التطرؼ كلو نماذج شتى كيضيع 

الوقت عن ذكرىان كىذا التطرؼ كلو نماذج شتى تظهر فقاقيع الخبلفاتن كتظهر فقاقيع األفكار 
المتناقضة المتالارعة ككل ذلك يالب في أمر كاحد ما ىو؟ كحدة ىذه األمة ىي التي تذىب 

 ضحية ذلك.

 

حب الشيخ أىم كأجل من حب اهلل!! كيف ىذا؟ ىل ىنالك إنساف لم يفطر على حب اهلل 
كرسولو! أليس ىذا اإلسبلـ دين الفطرة؟ أليست ىذه العقيدة التي جاءت بها الرسل كاألنبياء 

ان لشعاع ينبثع من فطرة االنساف. كل إنسافو إذا عرؼ اهلل أحبون كال داعي لوساطة شيخ مان انعكاس
إنما يحتاج اإلنساف إلى كساطة عقل مفكرن ثم إلى كساطة فكر يذكر اهللن جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها. ىل ىذا القانوف يحتاج إلى شيخ؟ كل من أحسن إليك ال بد أف تحبون 
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ليكن أستاذؾ ليكن تلميذؾ ليكن القائد الذم تسير في ركابو ليكن أم زيد من  ليكن جارؾ
الناس. فكيف عندما يكوف المحسن رب المحسنين؟ كيف عندما تذكر أف اهلل ىو الذم أكرمك 
بالنطع كالفكر كأكرمك بالعافية كالالحة كأكرمك برغد العيش كأكرمك بالقدرة على إزدراد الطعاـ 

ى الشراب كأكرمك بالقدرة على الركوب كأكرمك فستر معايبك كأظهر كأكرمك بالقدرة عل
محاسنك؟ عندما تتفكر كتتأمل في ىذه ااالء أتحتاج إلى من يتوس  ليملئ قلبك بحب اهلل عز 

 كجل؟!

 

لو أف أم رجل من الشارع تفكر في  الء اهلل عز كجل لعشع اهلل سبحانو كتعالىن ىذه الحقيقة 
انن كحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مهما بلغن أفيالل إلى درجة اسمها ينبغي أف نعلمها جميع

الغلو؟ كىل في الناس من غاؿ أكثر مما فعل أصحاب رسوؿ اهلل؟ أفأضعكم أماـ نماذج من حب 
أصحاب رسوؿ اهلل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ أأذكركم بقوؿ أبي سفياف "كيحكم ما رأيت 

ن حب أصحاب محمدو لمحمد" كمهما غالى المغاؿ أفيالل في حبو إلى قومان أشد حبان لشخه م
أبلغ من الدرجة التي كصل إليها زيد بن الدثنة الذم جيء بو ليقتل في ضاحية من ضواحي مكة. 
فقاؿ لو أبو سفيافهلل أنشدؾ اهلل يا زيد أتحب أنك في أىلك  من مطمئن كأف محمدان في مكانك 

وف في بيتي  منان مطمئنان كيشاؾ رسوؿ اهلل بشوكة؛ أم أنا مستعد أف ىنا فقاؿهلل كاهلل ال أحب أف أك
أضحي بحياتي كلها في سبيل أف ال يشاؾ رسوؿ اهلل بشوكة. مهما بلغ االنساف في حبو لسيدنا 

 رسوؿ اهلل أفيبلغ ىذه الدرجة.

ربي كيف يمكن أف يقبل العقل كلمة من ىذا القبيل؟ ىذا ىو كاقعنا أيها األخوة العالم الع
يضحى بها بسبب ىذا التنطع الذم يجر األمة  نان إلى أقالى ىذا  -ىذه الكتلة  -كاالسبلمي 

الطرؼن كيجر األمة  نان إلى أقالى ىذا الطرؼن كيجرىا أصبلن إلى أطراؼ أخرل كثيرة ككثيرة. 
 كانظركا إلى النتائجن انظركا إلى الخبلفاتن انظركا إلى الخالومات انظركا إلى الشقاؽ.

الذم يستفيد منو من الذم يبني عليو ساتر فوؽ ساتر من البنياف العدك؟ العدك ىو الذم ينفث من 
في نيراف ىذه الخبلفات. ترل أنحن متجاننوف أـ إف مالالحنا أكدت بنا إلى ىذا الحد من اتخاذ 

دافعةن  الدين أشبو ما يكوف من كرة تقذؼن إف بالعقوؿ المتنطعة كما قاؿ رسوؿ اهللن أك باألقداـ ال
 كبل األمرين سواءن كأمامي صور كثيرة من ىذا التنطع. كيضيع الوقت عن ذلك.
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كلكني أحب أف أعود إلى صدر حديثين ىذه األمة منيت بأعظم ماليبة حاقت بها منذ فجر 
اإلسبلـ إلى يومنا ىذان ماليبة التفكك ماليبة التشتتن كلذلك أسباب متنوعة. كلكن ىذا من 

تحدث عن خطر يأتينا من عدكن كىذا شيء طبيعين لن أتحدث عن سبب أخطر األسبابن كلم أ
ندفع إليو دفعانن ربما كاف ىذا أمران طبيعيانن لكن األمر العجيب الذم يشكل ماليبة دائمة أخرلن 
أف يكوف المسلموف ىم العامل األكؿ في ىذا التشرذـن كبسبلح اإلسبلـ. فأنا أسأؿ اهلل سبحانو 

 لتطرؼ.كتعالى أف يقينا شر ا

أيها األخوة أنتم المقالودكف بهذا التطرؼ كأنتم الذين تعانوف من االنجذاب إلى ىنا  نان كإلى ىنا 
 نان ما العاصم؟ العاصم أف تدرسوا دين اهلل كأف تتبينوا شريعة اهللن كأف تخلالوا عملكم هلل عز 

ذات اليمين أف  كجل عندئذ سيكرمكم اهلل عز كجل بالتوفيعن ال يمكن لمن يجذبكم إلى تنطع
 يوثر عليكمن كال يمكن لمن يريد أف يجذبكم ذات الشماؿ أف يوثر عليكم بشكل من األشكاؿ.

نحن نؤمن بالتالوؼن كلكنا كاهلل ننكر التالوؼ عندما يكوف دعاء لبدع كاذبةن ننكر التالوؼ 
ية عندما يكوف سلمان لشهرة أشخاصن ننكر التالوؼ عندما تتحوؿ العبودية هلل إلى العبود

لؤلشخاصن ننكر التالوؼ عندما يدفع أصحابو إلى إذا مات لهم شيخ أف يقيموا لو نالبان تذكاريان 
 ككأنو يعبد من دكف هلل سبحانو كتعالى.

ما كفرنا بالتالوؼ الذم ىو لب اإلسبلـن كلكنا نجحد بالتالوؼ الذم يتخذ كعاء ألمثاؿ ىذه 
عن طريع الشعارات اسمها محاربة البدعن  البدعن كنحن ال يمكن أف نبتعد عن إسبلمنا الحقيقي

ثم إننا نجد أف ىذه الشعارات في كاد كأف الواقع في كاد  خرن كأف الذم يحارب في الواقع ىو 
دين اهلل كليست البدعن عن طريع محاربة البدع يقاؿ إياكم كالغلو في حب رسوؿ اهللن عن طريع 

إذا أشرت باصبعك ىكذا كقلت باألعلىن أيضان  محاربة البدع يقاؿ أين اهلل كلن تكوف مسلمان إال
ىذا ننكره كنسأؿ اهلل عز كجل أف يلهمنا الرشد كأف يجعلنا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل "ككذلك 

 جعلناكم أمة كسطان"

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.    
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 ِظ١جخ افزفبء ؽالة اٌؼٍُ ا١١ٍ١ٌٍٓ ِٓ أٍٛاق كِشك

 

مد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الح
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
سلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أر 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

لاللوات كىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ًفي بػيييوتو أىًذفى كنت منذ أياـو أتلو ىذه ااية في إحدل ا
ارىةه  ا بًاٍلغيديٌك كىاالىصىاًؿ * رًجىاؿه الٌ تػيٍلًهيًهٍم ًتجى  كىالى بػىٍيعه عىن الٌلوي أىف تػيٍرفىعى كىييٍذكىرى ًفيهىا اٍسميوي ييسىٌب ي لىوي ًفيهى

ػاًة يى  ًإيتىآًء الزٌكى ًإقىاـً الاٌلبلىًة كى  خىافيوفى يػىٍومان تػىتػىقىٌلبي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاألٍبالىاري"ًذٍكًر الٌلًو كى

كقفت مليان أماـ ىذه ااياتن كلقد ساقتني فيما بعد إلى صورتين اثنتينهلل إحداىما صورة مشرقة 
 ألمس دابر شاىدتو كعشتون كالالورة الثانية صورة قاتمة لهذا العالر الذم نعيش فيو.

أما الالورة المشرقة التي عشت طرفان كبيران منها في أمس دابر مضى كانطولن فذلك عهده كانت 
ىذه البلدة تفيض بطبلب العلمن ككاف طبلب العلم فيها ينقسموف إلى قسمينهلل أحدىما من 

يسموف بالطبلب المتفرغينن أما القسم الثاني فكاف يطلع عليهم اسم الطبلب الليليينن كليس 
الطبلب المتفرغين الشرعيينن كإنما الحديث ىنا عن أكلئك الذين كانوا يسموف  حديثي عن

الطبلب الليليينن ىؤالء الطبلب الليليوف كاف جلهم من كبار تجار ىذه البلدةن كمعهم كثير من 
الالناع كالعماؿ كالموظفينن كانت مساجد ىذه البلدة كمعاىدىا الشرعية تستقبل في كل مساءو 

لمغرب ىذه الطبقة من طبلب العلم الليليينن كعدت أنظر كإذا بمعظم تجار ىذه من بعد صبلة ا
البلدة كأسواقها كل منهم يحمل كتابو مسرعان إلى معهدو شرعيو يرتب  بو أك إلى مسجدو من 

المساجد القريبة من دارهن كيبدأ منهاج دراسة من بعد المغرب إلى صبلة العشاءن ثم من بعد 
شاء اهللن دركسه في العقيدة في الفقو في التفسير في الحديث. ىذا ما  صبلة العشاء إلى ما
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شهدتو بعيني كىذا الواقع كاف يترؾ صدلن ييطرب كل إنساف مؤمن باهلل عز كجل مرتب  الشعور 
 كالعواطف باهلل سبحانو كتعالى. أفتعلموف ما ىو ىذا الالدل؟

ن أسواؽ التجار في دمشع كإذا بهؤالء صدلن تراه العين قبل أف تسمعو األذفن كنت أمر بسوؽ م
التجار الذين يتحولوف إلى طبلب علمو في المساءن كله منهم إما أف يستقبل زبونان من الزبائنن أك 
إذا كاف فارغان أقبل إلى كتاب اهللن فهو عاكفه على قراءتون أك عاكف على قراءة كتاب من كتب 

يت ذلك بعيني ككل ىؤالء من كبار التجار. كال العلم التي ىو على ميعادو معها في المساء. رأ
تسألوا عن نتائج ىذا الواقع الذم يجسد االنالياع اإليجابي المطرب لقوؿ اهلل عز كجلهلل "ًفي 

ا بًاٍلغيديٌك كىاالىصىاًؿ * رًجىاؿه الٌ تػيٍلهً  ٍم ًتجىارىةه يهً بػيييوتو أىًذفى الٌلوي أىف تػيٍرفىعى كىييٍذكىرى ًفيهىا اٍسميوي ييسىٌب ي لىوي ًفيهى
ػاًة".   ًإيتىآًء الزٌكى ًإقىاـً الاٌلبلىًة كى  كىالى بػىٍيعه عىن ًذٍكًر الٌلًو كى

كمرت األياـ كانطوت تلك الالورةن كانتشرت صور أخرلن كرأيت كما تركف جميعان كيف قد  لت 
ىذه البلدة إلى حالة تستقبل فيها ًقسمان كاحدان من طبلب العلمن ىم الطبلب الشرعيوف 

تفرغوفن كجلهم أك أكثرىم كافدكفن كىذا مما نحمد اهلل سبحانو كتعالى عليون كأبحث ثم الم
أبحث عن أكلئك الطبلب الليليين أين أجدىم؟ كأنا ال أبحث عن الطبلب الليليين في أشخاص 
عماؿن كال في أشخاص صغار موظفينن أك صغار تجارن كإنما أبحث عنهم في من يسموف اليـو 

كأقيس عليو أمثالهم كأندادىم من فئات أخرلن فبل أكاد أجد منهم أحدان كأتأمل بكبار التجارن 
في كاقعهمن كإذا بالدنيا قد أطبقت على حياتهم من بكورىم إلى  صالهمن كمن غدكىم إلى 

ركاحهمن فالدنيا ىي شغلهم الشاغلن كال يمكن أف يستثنى من ذلك إال ساعات يركن فيها ىذا 
إلى رقادهن كفي أحسن الظركؼ نضيف إلى ذلك تلك الدقائع التي ياللي  اإلنساف إلى راحتو ثم

.  فيها صلواتو الخمس. ىذا ما  ؿ إليو حالنا اليـو

كلقد كنت منذ أياـ في مجلس ضم ثلة من ىؤالء التجار. كقيل ليهلل أال تقوؿ كلمةن ترقع قلوبنا 
ا أم فائدة إال إذا كانت  فلف الدنيا قد ىيمنت عليها؟ قلتهلل ما أظن في كلماتي التي سأقوله

كلماتي ىذه فيها من اإلعجاز أبلغ ما في إعجاز الرسل كالنبيينن الشيء الذم يرقع القلب قد 
فاتكمن أين ىي الساعات التي ترصدكنها لذكر اهلل؟ أين ىي الساعات التي ترصدكنها لئلقباؿ على 

ة الشرعية؟ ألستم أنتم اكالد علـو الشريعة؟ أين ىي الساعات التي تتعلموف فيها أصوؿ المعامل
كأحفاد أكلئك الذين كانوا يملؤكف أسواؽ دمشع ككانوا تجاران مثلكمن ككانوا أغنياء مثلكمن كربما 
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أكثر منكم .. أال تذكركف كيف كاف كاقعهم؟! أال تتذكركف كيف كانت حالهم؟! كماذا نتوقع أيها 
عامل مع الدرىم كالدينار؟ كما أدراؾ ماذا األخوة من إنساف استسلم لعواصف الدنيا؟ كأم دنيا الت

يالنع التعامل مع الدرىم كالدينار إذا انقطع صاحب ىذا التعامل عن اهلل سبحانو كتعالى؟ إنو 
 ينطبع عليو معنى قوؿ اهلل عز كجل "إف اإلنساف ليطغى أف ر ه استغنى".

بن الماؿ يجعل اإلنساف الماؿ يسكرن الماؿ يطغين الماؿ يبعث لونان من أخطر ألواف قسوة القل
مهما سمع عظة مهما سمع عبرة مهما سمع تذكرة ال تطرؽ ىذه التذكرة إال طبلة صماخون 

كىيهات ىيهات أف تخترؽ ذلك إلى فؤاده كقلبون البد من نافذةو تتفت ن فما ىذه النافذة؟ ىي أف 
و في السوؽ من ينفض يده اإلنساف ساعة كاحدة في كل يـو على أقل تقدير من تجارتو من صفق

لهوه ليقبل فيها على دين اهلل عز كجلن كدين اهلل عز كجل إنما يتم اإلقباؿ إليو قبل كل شيءو 
 علمانن ثم يتم اإلقباؿ عليو بعد ذلك اصطباغان كسلوكان.

ن كما قلت لكمن كإذا بمن كانوا يسموف بالطبلب الليليين أصبحوا ذكرل من  ننظر إلى كاقعنا اليـو
أمل تبحث عنهم في أم معهد من المعاىد الشرعية فبل تقع منهم على أثرن تبحث الذكريات. تت

عنهم في أم مسجد من المساجد فبل تكاد تقع منهم على أثرن قد أستثني قلة يسيرة يسيرة 
يسيرة من الناس. نعم كالمشكلة التي ىي أىم من ىذا أننا عندما نحاكؿ أف نذٌكرن كنحاكؿ أف 

 المنبعث من دكافع حبن نجد التأفف نفاجىء بالتألم.نعاتب العتاب الرقيع 

باألمس في الليلة الدابرة كنت في لقاء في عقد من العقودن كرأيت ثلة من ىؤالء التجار في ذلك 
المكافن كدعيت إلى الكبلـ فطرقت ىذا الحديثن كذىكرت بهذه ااية كتساءلت أين أنتم أيها 

تعاملوف من الميزاف مع كفة كاحدة؟ الكفة الواحدة تخنع األخوة من كفتي دينكم كدنياكم؟ لماذا ت
تهلك. أين ىو التوازف بين الدين كالدنيا؟ ألستم أنتم أحفاد كأكالد أكلئك الذين كاف من شأنهم  
كذا ككذا ككذان ثم إننا نعلم كم تفعل الدنيا من األعاجيب بالاحبهان كم تبعده عن اهلل عز كجلن  

و كأىوائو. فلماذا ال نرصد من أكقاتنا كقتان لئلقباؿ فيو على اهلل عز كم تجعلو مجندان فق  لشهوات
كجل إف في سبيل علمو نحن بأمس الحاجة إليون أك في سبيل ذكرو من ذكر اهلل نتعهد بو قلوبنا كما 
يقوؿ اهلل في ىذه ااية؟ قلتهلل كبدافع من الحب كالشفقةن كبأسلوب كامل من اللطف كيكلمني 

ف من يتأفف من كبلمين كمن يشبو حديثي بعالان كانت غليظةن كمن يشبو بعد ذلك في الهات
 حديثي ىذا بشيء جرح ك ذلن تلك ىي المشكلة الثانية كالتي ىي األطم كاألخطر.
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أف يوجد مريض في مجتمعنا تلك سنة من سنن اهللن كال حرج من أف تكوف ىذه السنة موجودة 
ة األدىى أف ينظر المريض إلى الطبيب نظرة إذا كاف المريض يستسلم للطبيبن لكن الماليب

إنساف إلى عدكهن تلك ىي الماليبة التي ال عبلج لهان الماليبة ال تكمن في غفلة عن اهللن لكنها 
تكمن في تأففك من أف تتألم أك تتأفف ممن جاء لينقذؾ من ىذه الغفلةن عندئذو تتحوؿ ىذه 

 الغفلة إلى مرض قد ال تستطيع النجاة منو.

ألذكر يـو قلت ككتبت إذا كاف من شأني أف أرل كل فئة من الناس تتأفف عن التذكرةن إف كإنني 
ذىٌكرت أخوتنا التجار تأففوان كإف ذكرت الجمعيات الخيرية بما ينبغي أف تنهض بو كتقـو على 

أساسو حالها تأففوان كإف ذكرت طبقات الموظفين تأففوان كإف ذكرت مختلف الفئات تأففوان إذان  
السبيل إلى األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر؟! لساف حاؿ ىؤالء جميعان يقوؿهلل أجل  كيف

ىنالك سبيل كاحد بلمكاننا أف نستغني بو عن السبل كلهان ىو أف نتسلى بالهجـو على الحكاـ 
فق ن دع ىؤالء جميعان دع التجار دعهم أحراران يفعلوف ما يالنعوف دع األطباء الذين كم نقوؿ 

ن أكقاتكم ساعة لتطبيب قلوبكم كما تقيضوف ساعات كثيرة لتطبيب جسـو الناسن اجعلوا م
عندما نتجو إلى ىؤالء جميعان بالعتب نجد األبواب مسدكدةن كقد رضينا أف تكوف األبواب 

مسدكدةن ال بل نجد إلى جانب ذلك التأففن علينا أف نتسلى كما قلت بالهجـو فق  على فئة 
ا ينبغي أف نتهجم ال على ىؤالء كال أكلئك كال أكالءن كلكن مهمتنا التي كاحدة من الناسن كنحن م

أمرنا اهلل بها التذكرةن كعلى الجميع أف يقبلوا التذكرةن فكيف السبيل أيها األخوة كقد رأينا أف 
سبل األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر مغلقة بتأفف ىذه الفئات كلهان أعتقد أننا عندما نتأمل 

لظاىرة التي نحلل طرفان منها ندرؾ  المنا كندرؾ أسرار  المنا كندرؾ مفاتي  الحل في ىذه ا
 لمشكبلتنا كنعلم أننا ال نريد أف نستعمل ىذه المفاتي .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌَج١ً اٌٝ اٌُؾتٌّ اٌنٞ رفزمو ا١ٌٗ األِخ

 

كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ   كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

واسطة العلمن كأداة العلم في كياف إف أركاف ىذا الدين القويم تتأسس كتوجد في كياف اإلنساف ب
اإلنساف إنما ىو العقل كالتفكيرن كمن ىنا فقد كاف العقل ىو رأس ماؿ اإلنساف في طريقو إلى 
معرفة اهلل عز كجلن ككاف العلم ىو أعظم كنز يعتمد عليو اإلنساف في طريقو ىذان ككلكم قرأ  

 عز كجل فيها من شأف العلمن كتاب اهلل سبحانو كتعالى ككقف عند اايات التي يعظم اهلل
كحسبكم من ذلك قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "قل ىل يستوم الذين يعلموف كالذين ال يعلموف" 

 كقولو عز كجلهلل "يرفع اهلل الذين  منوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات".

 

رب  فاعلية ىذا كما يكاد بياف اهلل عز كجل ينبو عقولنا إلى برىاف ساطع من براىين كجوده إال كي
البرىاف بالعلم كباإلدراؾ كقولو سبحانو كتعالى هلل "إف في ذلك ايات للعالمين" ىذا عن السبيل 

 إلى استقرار أركاف االسبلـ في كياف االنساف.
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أما الدافع الذم يحمل اإلنساف على السلوؾ طبع ما أمر اهلل سبحانو كتعالىن كااللتزاـ بالنهج 
و كتعالى لعبادهن فلف أساس ذلك شيء  خرن ىو حب العبد هلل سبحانو الذم اختطو اهلل سبحان

كتعالى كتعظيمو لخالقو كمواله عز كجلن كمن ىنا ندرؾ أف لكل من العلم كالحب هلل عز كجل 
 كظيفة ال يقـو أحدىما مقاـ ااخر أبدانهلل

 

م إبداعو لهذا الكوفن أما كظيفة العلم فهي مجرد اإلدراؾن كيقين العقل بوجود اهلل ككحدانيتو كعظي
كأعتقد أننا إف كقفنا عند ىذا الحد فلسوؼ نجد أف معظم الناس مؤمنوف كمسلموف باليقين 
المهيمن في قلوبهمن كال تستطيع أف تستثني من ىذا إال أكلئك الذين اىتزت منهم المدارؾ 

 كالعقوؿن فسقطت مسؤلياتهم بسبب أنهم ال يملكوف في أدمغتهم رشدان كإدراكان.

 

أما من عرؼ حقيقة ىذه الدنيان كمن أكرمو اهلل عز كجل بشيء من المعرفة كأصولهان فبل بد أف 
يكوف ممن يؤمن في سريرتو باهلل سبحانو كتعالىن كلكن المهم ليس ىذان ليس المهم أف يدرؾ 
ذا اإلنساف بعقلو أف لو صانعانن كإنما المهم أف يتفاعل كيانو مع ىذا اإلدراؾن كأف يدين بعد ى
اليقين بمعنى العبودية هلل عز كجلن كإال فلف اهلل سبحانو كتعالى قد كصف المارقين ككصف 
الكافرين كالجاحدين بأنهم مؤمنوف كمستيقنوف كذلك عندما قاؿهلل "كجحدكا بها كاستيقنتها 

 أنفسهم ظلمان كعلوان".

 

كما أكثر الذين يؤمنوف اليـو كتستيقن عقولهم بوجود اهلل عز كجل ككحدانيتون كلكنهم بألسنتهم 
يستنكركف كيجحدكف للسبب ذاتو الذم يقولو لنا اهلل عز كجلن كىو التباىي كالعلو كاللجوء إلى 

 مقتضيات العالبية في الكياف كالذاتن كىاىنا يكمن الداء الوبيل فما عبلجو؟ 

 

بن عبلجو أف يوجد في كياف اإلنساف معنى محبة العبد لربو كخالقون ثم أف يتو ج ىذا عبلجو الح
الحب بالتعظيم هلل سبحانو كتعالىن كعندئذو يتغلب شعور الحب ىذا على دكافع الكبرياء كالعالبية 

كالفخارن كتتحطم ىذه المشاعر الحيوانية كلها كيتغلب عليها معنى حب العبد لربو كتعظيمو 
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ون كىذا ىو السبيل األكحد لنجاح اإلنساف في االمتحاف الذم خلقو اهلل لو في ىذه الحياة لخالق
 الدنيا.

 

إف معنى قولو عز كجل "ليبلوكم أيكم أحسن عمبلن" ىذا اإلبتبلء ال تستطيع أف تؤدم حقوقو 
ن أما ىذا بواسطة العلم أبدانن على إف العلم شرطه كما قلت لثبوت أركاف اإلسبلـ في كياف اإلنساف

اإلبتبلء الذم خلقنا اهلل عز كجل لنخترؽ حجبو إلى اهللن فبل يمكن أف ينج  اإلنساف فيو إال 
 بسبلح  خرن بعد تحقع العلمن أال ىو حب العبد لربو كخالقو عز كجل. 

 

إف الذين يفقده ىؤالء التائهوف عن اهللن إف في مشرقنا العربي كاإلسبلمي أك في بقاع الغرب 
ىؤالء الذين تاىوا عن اهلل لم يتيهوا عنو ألف شرائ  العلم قاصرة في حياتهمن كألف عقولهم عمومانن 

لم تدرؾ كجود اهلل عز كجلن ال أبدان .. ليس ىذا ىو السببن كإنما السبب أف قلوبهم فارغة عن 
محبة خالقهم كموالىمن كمن ثم ىي فارغة عن تعظيم ىذا الخالع سبحانو كتعالىن كلما فرغت 

ئدتهم عن محبة اهلل كاف البد أف تمتلئ بمحبة أشياء أخرلن كاف البد أف تمتلئ بمحبة ما تدعو أف
 إليو الغرائزن كما تدعو إليو األىواء كالعالبياتن فهذا ىو الذم حجزىم عن اهلل سبحانو كتعالى.

 

 عز كثيركف ىم أيها األخوة الذين إف ناقٍشتهم أقالوا الحديث معك كقالوا إنهم مؤمنوف باهلل
كجلن كلكنك تنظر إلى سلوؾ أحدىم فتجده غريع  ثامون كتجده ضحية أمواج من الالراعات 

التي تتناكشو عن يمين كيسارن ىي صراعات غرائزه شهواتو أىوائون ربما تجده كاحدان من 
المدمنينن ربما كاحدان من السيكارل ربما تجده كاحدان من ممن يرعى النوادم الليليةن إذا أقبل 

بلـ في كل ليلةن كربما تجده كاحدان من الذم ابتبله اهلل عز كجل بمكائد في التجارةن كأنواع الظ
من الغش كالخديعة للناسن كىو يعلم أنو مخطئن كىو يعلم أنو منحرؼن العقل معون كالعلم سبلح 

عملو بعد بيدهن كلكن العقل ما أفادهن كالعلم ما أفادهن كذلك ألنو افتقد الدكاء الذم البد أف يست
 ذلكن ألف قلبو فارغ من محبة اهلل سبحانو كتعالى.
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كأنا أعلم أف في أصقاعنا العربية كاإلسبلمية القريبة منا كالبعيدة عنان أناسان كاف من الممكن أف 
يكونوا المثل األعلى في السلوؾ اإلسبلمي كاف من الممكن أف يكونوا أساتذة المسلمين في 

كلكنك تنظر إلى الواحد منهم فتجده صريع شهواتو كأىوائون تجده  التوجيو إلى اهلل عز كجلن
غريقان في إدمانو كفي مسكراتو أيضانن ترل ما السبب كما الدكاء؟ السبب ما قد قلتو لكمن كالدكاء 
ىو أف نطرؽ الباب الذم إذا فت  لنا دخلنا من أرجائو إلى حقيقة محبة العبد هلل عز كجلن كالذم 

 إلى معنى تعظيم العبد هلل سبحانو كتعالى. إف سلكناه كصلنا 

 

كانظركا أيها األخوة في ىذه ااية التي ما رأيت أخطر منها في كتاب اهلل ق ن مما يخاطب اهلل بو 
ما رأيت أخطر منها ق  "قل إف كاف  بائكم كأبنائكم  -ال الكافرين كال الجاحدين  -المؤمنين 

رفتموىا كتجارة تخشوف كسادىا كمساكن ترضونها كإخوانكم كأزكاجكم كعشيرتكم كأمواؿ اقت
أحب إليكم من اهلل كرسولو كجهادو في سبيلو فتربالوا حتى يأتي اهلل بأمره" ىذا الكبلـ خاطب اهلل 
بو من أعلنوا إيمانهم باهلل عز كجل ذلك ألف اإلنساف كثيران ما يؤمن باهلل عن طريع عقلون لكنو 

 كتلك ىي الماليبة الكبرل.يزيغ عن سبيل اهلل عن طريع قلبون 

 

كاالبتبلء األطم كاألخطر في ىذه الحياة ىي أف يملك اإلنساف قلبو فيجعلو محبان هلل عز كجل 
حتى يستطيع بهذا الحب أف يندفع إلى صراط اهلل عز كجلن كال ينحرؼ إلى الطرؽ التي تقتنالو 

 الشياطين إليها بواسطة حب  خر.

 

ركوف ىذه الثغرة الخطيرة في حياة المسلمينن بل ما أكثر الذين قليلوف ىم أيها األخوة الذين يد
يتفلسفوف عن اإلسبلـ كحقائع اإلسبلـ كمبادئ اإلسبلـ كالمكفرات في اإلسبلـ كالبدع كما يتعلع 

بالسنة كبلمان عقبلنيان جافانن حتى إذا كصولوا إلى حافة الحديث عن القلب كحب اهلل كحب 
وا عند ذلك؛ ألنهم ليسوا من ىذا الوادم في شيء أبدانن كالنتيجة األغيار تقاسر كبلمهمن كسكت

أيها األخوة أننا ننظر كنجد أناسان .. أما ألسنتهم فتخوض كبلمان عجيبان في كصف اإلسبلـ كدقائقو 
 كحقائقون كأما سلوكاتهم فأبعد ما يكوف عن السير الذم يعبٍّر عن حب صاحبو هلل عز كجل.
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يد الرباني .. ىو ليس تهديدان لعقوؿ تزيغن ألف العقل لن يزيغ بعد أف يهديو كأنتم تركف ىذا التهد
اهلل أبدانن كلكنو تهديده ألصحاب قلوب جعلوا من أفئدتهم أكعيةن لحب الزكجةن لحب الماؿن 

لحب الشهوات لحب العشيرة التي ينتمي إليها أك القـو الذين ينتسب إليهمن لحب التجارة لحب 
 األىواء. ىذه ااية تتهدد ىؤالء كنحن المعٌرضوف لهذا كلو. المساكن لحب ىذه

 

 ككأني بكم تسألوف فما العبلج؟ كما ىو السبيل إلى أف تفيض أفئدتنا حبان هلل عز كجل؟

 

سبيل ذلك  بينه أيها األخوة في كتاب اهلل كفي سنة رسوؿ اهللن كلم يكن يومان ما معقدان أبدانن سبيل 
 عز كجلن كأكؿ خطوات الذكر أف يكوف قلبك يقظان إلى مراقبة اهللن ذلك أف تكثر من ذكر اهلل

ككماؿ الذكر أف يكوف لسانك جندان مع قلبك في مراقبة اهلل عز كجلن محبة اهلل تتحقع بأف تتدبر 
عن طريع ذكره بنعمو ك الئو كعظيم إحسانو ككامل قدرتون كما من إنساف أدرؾ مدل فضل اهلل 

ال تحالى التي تفد إليو كما قاؿ عز كجلن " كإف تعدكا نعمة اهلل ال  عليو كتبين النعم التي
تحالوىا " ما من إنساف فكر في ىذا كأطاؿ التفكيرن إال كاتجو قلبو بالحب إلى اهللن جبلت 

 النفوس على حب من أحسن إليها.

 

ن فلذا راقبت اهلل كتدبرت صفاتو كعشت مع ىذه الالفات التي ىي صفات الكماؿ في ذات اهلل
تػيٌوج حبك هلل بالتعظيم كبالمهابة كباإلجبلؿن ىذا السير على ىذا الطريع ىو الذم يضمن لك أف 
يفيض قلبك حبان هللن كمن ثم يطرد ىذا الحب حب ااخرين كحب األغيارن كتكوف عندئذو ممن 

 قاؿ اهلل عنهمهلل "كالذين  منوا أشد حبان هلل" أشد حبان هلل.

 

ىذا المنهج ما اسمو أيها األخوة؟ ال تسألني عن االسم كإنما اسألني عن المسمىن سمو بما 
شئتن قل ىو الطريع الوجداني إلى اهلل اسم سليمن قلهلل ىو علم السلوؾ إلى عبلـ الغيوب ىو 
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اسم سليمن قلهلل ىو سبيل اإلحساف كما سماه جبريل عندما سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
و اسم صحي . سمو التالوؼ كما سماه المتأخركف ماداـ المسمى ىذا ىون فلنها تسمية عنو. ى

صحيحة كال مشاحة في االصطبلحاتن كبالكبلـ إنما المهم أف تكوف خطواتك التي تحقع 
بواسطتها المسمى سليمةن أف تذكر اهلل عز كجل كتتخذ لنفسك كردان من تذكر اهلل عز كجلن 

جلهلل "كاذكر ربك في نفسك تضرعان كخيفةن كدكف الجهر من القوؿ كتكوف مظهران لقولو عز ك 
 بالغدك كااصاؿ كالتكن من الغافلين "

 

اتخذ لنفسك المنهاج إلى ذلك خاليان أك مع أخوة من أصحابك كإخوانكن نفذ ما كاف الالحابة 
نؤمن  يفعلونو عندما كاف الواحد منهم يجد نفسو مع ثلة من الالحابة يقوؿ أحدىمهلل تعالوا بنا

ساعةن يجلسوف ليذكركا اهلل بأفانين من الذكر لو حدثتكم عن سبلها لضاؽ الوقت عن ذلكن 
كلكن إياكم أف تتالوركا أف السبيل إلى ىذا مرتب  في ىذا العالر بطريع؛ يأخذ البيعة عن طريقو 

طان مريد على شيخن ليس ىذا حتمان لذلك أبدانن فما كانت الطرؽ بمعناىا التقليدم المألوؼ شر 
للسلوؾ إلى اهلل أبدانن ما كاف الطريع بمعناه التقليدم ارتباط مريد بشيخ يسٌلكو إلى اهلل عز كجل 
ما كاف ذلك شرطان لما يسمى بعلم السلوؾ أك اإلحساف أك التالوؼ بشكل من األشكاؿن كما 

طريقان  أذكر أنني أخذت طريقان على شيخن ككم في الناس ربانيوف كصلوا هلل عز كجلن كما أخذكا
على شيخ ال سيما في ىذا العالر الذم  لت فيو المشيخة إلى حرفةن ك لت المشيخة فيو إلى 

كسيلة لطرؽ باب الدنيان ال أنت في غنىن عن ذلك كلو. اسلك السبيل الذم كاف يسلكو أصحاب 
ارن رسوؿ اهلل التابعوف كمن بعدىمن كلكن إياؾ أف تترؾ قلبك ىذا كعاءن تتسرب إليو محبة األغي

فتهلك عندئذو كتكوف من شر الهالكينن كإياؾ أف تالغي إلى من يهولوف من شأف ىذا الطريعن فبل 
كاهلل ال يستطيع اإلنساف أف يأخذ العبرة من حياة إنسافو تفلسف كثيران في الحديث عن اإلسبلـن 

التالوؼ  ثم كاف ىو أكؿ التائهين في السلوؾ إال من ىؤالء الذين يحٌذركنك عن طرؽ إف سميناه
 فالتالوؼ أك السلوؾ فالسلوؾ أك اإلحساف فاإلحساف.

 

انظر إلى أحدىم إنو لقادر أف يفلسف لك الحديث عن اإلسبلـ من الالباح إلى المساءن كلكن 
انظر بعد ذلك كراقب سلوكو ىل تجد لو عينان تدمع خشية من اهللن ىل تجده يلتجئ إلى اهلل في 
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يناجي اهلل بقلب كاجفن كليحدثو بقلب كفؤاد محبن ىو أبعد ساعة يتيو فيها عن الناس جميعان ل
ما يكوف عن ذلكن ىو أبعد ما يكوف عن ذلكن بل أسألك راقبو في بكوره ك صالو كغدكه كركاحو 
في كل األكقات ىل تجده يمد يده ىكذا بتضاؤؿ كصغار ليدعون لن تجده يفعل ىذا أبدانن ىذا 

ب  ترجمانو الفلسفة كالكبلـ الذم ال يدفعو إلى ىو اإلسبلـ الذم أصب  حديث العقل كأص
سلوؾن حتى إذا رأيت كبحثت عن السلوؾ رأيت الدنيا ىي التي تهيمنن كرأيت كسائل كثيرة من 

 أسباب اللهو كاالبتعاد عن اهلل سبحانو كتعالى ىي التي تتسرب.

 

ذم يستشرم في ليت شعرم لماذا ال يستطيع أكلئك المتفلسفوف أف يعالجوا الداء الوبيل ال
كياليت أف التعبير يستطيع أف يضع كيحجم مقدار ىذا  -ببلدىمن من مدمنات استشرت 

لماذا ال يستطيعوف أف يعالجوا ذلك؟ لماذا ال يستطيعوف أف ينتشلوا شبابهم من  -االستشراء 
 كأدة ىذه الموبقات؟ لماذا؟

 

ان اللغة التي تنج  في ىذا السبيل ألف الترجماف أك اللغة التي تنج  في ىذا الطريع ال يملكونه
ىي لغة القلب لغة الفؤاد الملتاعن لغة الحب. كمن لم يملك ىذه اللغة يأتي كبلمو ثقيبلن على 
األسماع ال يمكن أف يفيد شيئانن كىذه عبرة كافيةن كىذا دليل كاؼ أيها األخوة. كلتعلموا أف 

رشده العلمي كالعقلي قلبان يتوىج بحب اهلل  السبيل األكحد للدعوة إلى اهلل أف يملك اإلنساف بعد
سبحانو كتعالى كتعظيمون فمن ملك ىذا القلب اخترؽ السدكدن كلتعلموا أف السبيل الذم يجمع 
شمل ىذه األمة أف تكوف نبضات اإلسبلـ ال فكران عقبلنيان في الدماغن كإنما حبان يهيمن على 

مة تعتز بدينها كمن ثم تالب  المثل األعلى الفؤادن كلتعلموا أف السبيل الذم يجعل ىذه األ
لآلخرينن ىو ىذا الحب الذم تفتقده ىذه األمةن كما قاؿ محمد إقباؿ في عالر من العالور قاؿ 

ذلك كىو يتحرؽ على اإلسبلـ الذم كاف يفيض بو الشرؽ في يـو ما كاف إسبلمان يتوىج بنار 
إال الفلسفات الكبلمية. أسأؿ اهلل سبحانو الحبن كلكنو غدا اليـو عبارة عن ثلج بارد ال تترجمو 

 كتعالى أف يجدد كقود إسبلمنا في أفئدتنا حبان كتعظيمان هلل فاستغفركه يغفر لكم.

 



  

 ~1646 ~ 
 

 ِشىٍخ وض١و ِٓ )اٌغّؼ١بد اٌق١و٠خ(

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعل
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 كلما كقفت على مثل قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ك توىم من ماؿ اهلل الذم  تاكم".

 فقوا مما جعلكم مستخلفين فيو".أك على مثل قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كأن 

أك على قولو عز كجلهلل "من ذا الذم يقرض اهلل قرضان حسنان فيضاعفو لو أضعافان كثيرة كاهلل يقبض 
 كيبس  كإليو ترجعوف".

 أك على  قولو عز كجلهلل "كجعلنا بعضكم لبعض فتنةن أتالبركف ككاف ربك باليران".

ـ في الحديث الالحي هلل )إف اهلل جعل في أمواؿ أك عندما أمر على مثل قوؿ عليو الالبلة كالسبل
األغنياء بالقدر الذم يسع فقرائهمن كإف الفقراء لن يجهدكا إذا جاعوا أك عركا إال بما يالنع 

 أغنيائهمن كإف اهلل سائلهم عن ذلك فمحاسبهم حسابان عسيران" .

 

ددت يقينان كلما كقفت على أمثاؿ تلك اايات كعلى مثل ىذا الحديث النبوم الشريف از 
بالحكمة الربانية عندما خلع الناس متفاكتين في قدراتهمن كعندما خلقهم متفاكتين في درجات 
الغنى أك الفقر التي ابتبلىم اهلل عز كجل بهان كتبين لي أف ىاىنا يكمن محك العبودية هلل عز 

ستولن كاحدو كجلن كىاىنا يتجلى صدؽ الالادقين ككذب الكاذبينن فلو كاف الناس جميعان على م
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من الكفاية لما كاف ثمة أم معنان لقوؿ اهلل عز كجلهلل "من ذا الذم يقرض اهلل قرضان حسنان"ن كتبقى 
أمواؿ الناس في جيوبهم دكف أف يحتاجوا إلى أف يقتحموا ما ىو شديد على نفوسهمن خطيره على 

 أمزجتهمن مخالفه ألىوائهم كغرائزىم.
 

دنيا دار ابتبلء نكاف ال بد أف تتحقع مواد االبتبلء كأسبابهان كلكن لما جعل اهلل عز كجل ىذه ال
كمن أىم أسباب االبتبلء أف يفاكت البارم سبحانو كتعالى في القدرات المادية كالجسدية 

كالفكرية بين الناسن ثم يغرم بعضهم إلى بعضن ثم يأمر البارم سبحانو كتعالى بما أمر بو عبادهن 
 كتتميز عن الكذب. كعندئذو تتجلى حقيقة الالدؽ

 
كىذه الحكمة موصولة اتالاالن كثيقان بالمعنى الذم نلحظو في قوؿ اهلل عز كجلهلل "زين للناس حب 

الشهوات من النساء كالبنين كالقناطير المقنطرة من الذىب كالفضة كالخيل المسومة كاألنعاـ 
ذلك عقبة كأم عقبة تمنعنا كالحرث"ن فلف قاؿ قائلهلل لماذا زينها اهلل عز كجل في قلوبنا فكاف من 

 من االنالياع ألمر اهلل؟
 

لو لم يزين البارم سبحانو كتعالى الماؿ في عينك كقلبك لكانت قيمتو كقيمة التراب سواءن 
بسواءن كلما كاف لك أم فضل في االنالياع ألمر اهلل عز كجلن كلما كاف في ىذا االنالياع أم 

كلكن اهلل عز كجل غرس جذكر محبة الدنيا في دليل على أنك قد  ثرت اهلل على ىول نفسكن 
قلبكن ثم ابتبلؾ بأف تقف منها الموقف الذم أمرؾ اهللن ثم ملئ من حولك أناسان ىم بأمس 

الحاجة إلى المعونةن ىم بأمس الحاجة إلى الرعايةن ىم بأمس الحاجة إلى أف تعطيهم من ذات 
لوصوؿ إلى اهلل أك القرب من اهلل عز يدؾن كعندئذو يتجلى الالادؽ من الكاذبن كىهنا مكمن ا

 كجل.
 

أما تلك األعماؿ التي ال تكلف أصحابها رأسماؿن كتلك العبادات التي ما أسرع ما يتعود الجسد 
ال يمكن أف تدؿ كحدىا إطبلقان على أف أصحابها سائركف إلى اهلل  -كالحع أقوؿ  -عليهان فلنها 

كال أقوؿ كل   -ز كجلن كلما طرقنا أبواب كثير عز كجل أك صادقوف في دعول إيمانهم باهلل ع
من األغنياء من أجل أف يقدموا يد العوف إلى فقراء ىم بأمس الحاجة إلى المقومات  -كثير 
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األساسية للحياة. قيل لناهلل لقد دفعنا الحقوؽ اإللهية في ذممنا كاملة غير منقوصة دفعنا زكاة 
 مالنا. لمن؟ دفعناىا للجمعيات الخيرية.

 
د كنت أكد أف ال أطر إلى أف أعود مرة أخرل إلى الحديث عن ىذه الجمعياتن كلكن كلق

الضركرة القالول تلجئني إلى ىذا الحديث. الفقراء المنكوبوف ىم كثرن كالذين ىم بأمس الحاجة 
إلى مقومات الحياة الضركرية ال الترفيهية كثرن كاألغنياء كثر أيضانن كعندما نطرؽ أبواب كثيرو من 

ء األغنياء يعتذركف كلهم الحع في ىذا العذر أنهم قد ككلوا الجمعيات الخيرية بتقديم ىؤال
الحقوؽ المترتبة في أموالهم للمستحقين الذين تحدث البياف اإللهي عنهم في كتابو المبينن 

كعندما نطرؽ أبواب ىذه الجمعيات نجد صمتان كالمت الموت. بل ماذا نجد؟ نجد تباىيان بالماؿ 
معوهن جمعوه في غاية الحماسة كفي غاية االىتماـن ككأف قلوبهم مكلومة تتنزا دمان على الذم ج

الفقراءن بهذا الشكل جمعوا الماؿن حتى إذا استوثقوا منو كتجمع تحت أيديهم رقدكا على ىذا 
الماؿ رقدة الموتن فلذا جاء الفقراء كقد أحالهم األغنياء إلى ىذه الجمعياتن حتى إذا جاؤكا 

قوف أبواب ىذه الجمعيات نظركا إليهم شذران؛ نظرة فيها كل معاني التأديب كفيها كل معاني يطر 
التقريعن نظرة فيها كل المعاني التي تجرح اإلنساف الكريمن مهما كاف بعيدان عن معنى الكرامةن 

 كمهما كاف قد اعتاد على أف يناؿ الالفعة تلو الالفعة.
 

ني قلةن من الجمعياتن كلكنها قلة نادرةه جدانن تلك ىي المعضلة كىنا أيضان أقوؿ كأستدرؾ أنا أستث
 التي نعاني منها أيها األخوة.

 
المعضلة ىي أف القناة التي تالل ما بين جيوب األغنياء كجيوب الفقراء تفاللها عقدةن ىذه 
اء معانن العقدة تتمثل في الجمعيات الخيرية التي قضى اهلل أف تكوف شؤمان على األغنياء كعلى الفقر 

ذلك ألنهم لم يكونوا أمناء اتجاه األغنياء الذين ككلوىمن ككانوا خائنين اتجاه الفقراء الذين لم 
يؤدكا حقوقهم إليهم. فما العمل؟ ما العمل أيها األخوة؟ أنا أرسل كثيران من ىؤالء المحتاجين إلى 

الفقراء ييطردكف شر  ىذه الجمعيات التي أعلم أف أعضائها يرقدكف على مبليينن كلكن ىؤالء
طردةن كلتمنيت أف لو فت  الواحد من أعضاء ىذه الجمعية محضر تحقيعن أك لو أنهم صرفوىم 

بالتي ىي أحسنن كلكن ىؤالء الفقراء ينالوف منهم فوؽ فقرىم التقريع كالتأنيب  -كما يقولوف   -
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ثر من أف يغار على كالجرح في الكرامةن كإف اهلل سبحانو كتعالى ليغار على كرامة عباده أك
 جيوبهمهلل "قوؿه معركؼ كمغفرة خير من صدقة يتبعها أذل كاهلل غني حليم"

 
يحدثني كاحده من ىؤالء كقد أحاط بو الضر من كل جانب؛ أحاط بو الضر من كل جانب؛ 

كلتخيلت كأنا أقرأ كبلمو أف بينو كبين االنتحار حاجزه كاحدن ىو بقايا إيمانو باهلل عز كجلهلل ذىب 
مسؤكؿ عن ىذه الجمعيات لو قدـه سابقة في الدينن لو قدـ سابقة في اإليمافن في الحديث  إلى

عن القر فن في الحديث عن السنةن بدء يشكو لو قالتون كلكن الرجل بخل عليو حتى برفع رأسو 
لينظر إليون ظل ينظر في دفاتر حسابو في دفاتره التجارية يقلبها ثم قاؿ لو متأففان دكف أف ينظر 

إليوهلل اختالر فلف كقتي ضيعن كلما ذكر لو القالة بكاملهان صرفو بكلمة ىي قوؿهلل يعينك اهلل )اهلل 
 يعينك(.

 
كلقد كقفت أماـ ىذه الكلمةن ماذا أقوؿ في التعليع عليهاهلل )اهلل يعينك(ن ماذا لو استقبلك 

بألسن ىؤالء  األغنياء الذين كنت تقفز إلى دكاكينهم كاحدان إثر  خرن كأنت تىستًدري الرحمة
الفقراءن ماذا لو قاؿ لك الواحد منهم إثر ااخرهلل )اهلل يعينك .. اهلل يعينك( إذان لنثرت لو خطبةن 
طويلةن عريضة تعلمو فيها الرًقة كالرحمة بالفقراءن تعلمو فيها كيف يكوف كريمانن كلكن ىذا كلو 

عن كأنو قد تهيأ تحت يديكن تذكرتو عندما كنت تجمع الماؿن حتى إذا اطمأننت أف الماؿ قد جم
كجاء دكر الذين كنت تستدر الرحمات باسمهمن كجاء دكر الذين كنت تتكلم بألسنتهمن جاء 

الواحد من ىؤالء يطالبك بأف تحقعن يطالبك بأف تنظر قبل أف تعطي كقبل أف تالدؽ. تقوؿ لوهلل 
 انالرؼ فاهلل يعينكن تقوؿ لوهلل اختالر فأنا مشغوؿ.

 
جوب األسواؽ من أكلها إلى  خرىا لتجمع الماؿ باسم الفقراءن ثم إنك لست مشغوالن عندما ت

تالب  مشغوالن ال تجد أمامك دقيقة كاحدة لتالغي بها إلى فقيرن ابتبلؾ اهلل سبحانو كتعالى بون ثم 
تطرده شر طردهن كليت أف الواحد من ىؤالء لم يكن متقنعان بقناع اإلسبلـن لم يكن متقنعان بقناع 

هم يتقنعوف بمظاىر دينية يتقاصر أمامها مظهر إنسافو مثلين يتظاىركف بأنهم الحفظة الدينن كلكن
لدين اهللن كبأنهم السائركف على سنن اهلل عز كجلن كإنها كاهلل لتجارة فوؽ تجارةن تجارة الدنيا بعد 

 ذلك أف نركب الدين فنجعلو مطية أخرل إلى دنيانا كشهواتنا.
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فكيف يكوف حلها؟ كيف يكوف حلها؟ جمعيات كثيرة كمرة أخرل  أيها األخوة تلك ىي المشكلة

أستثني قليبلن من ىذه الجمعياتن نعم كلكن أكثر ىذه الجمعيات ىكذان تمتٌه الماؿ من جيوب 
 األغنياء ثم تضعو في سدو محكم عن أف يالل إلى أيدم الفقراءن فلف كصل فبأم كيفية يالل؟

 
أكباد ىؤالء الفقراء جرحان لكرامتهم كتمزيقان ألفئدتهمن في طوابير من الذؿ تقف ككلمات تلسع 

سبيل ماذا؟ في سبيل أف يناؿ الواحد منهم في كل شهر خمسمائة ليرة أك أقل أك أكثر بقليلن 
كالماؿ كفير كاإلنساف الذم يحتاج إلى زكاج يتقلب على مثل الغضىن كال يجد من ينجدهن 

فيرقد في الشارع ال يجد من ينجدهن كالمبليين المكدسة  كاإلنساف المهدد بأف يأكم إلى الشارع
مهيأة تقوؿ بلساف الحاؿهلل تعاؿ يا صاحب الحاجة فأنا أنتظرؾ أكثر مما تنتظرنين كلكن ىذه 
المبليين محبوسةن لماذا ىي محبوسة؟ ال أدرم ال أدرم أىي أموالكم؟ أىي ملك  بائكم 

غدان؟ عندما يطالبكم اهلل باألمانة التي  كأجدادكم؟ كيف كبأم كجوو تقابلوف رب العالمين
 ضيعتموىا.

 
كأني بالواحد من ىؤالء الناس كقد كضع شٌحو حكمان بينو كبين ىذه األمواؿن يرل المبليين 
المكدسة تجمعت بين يديو فيمنعو الش  من أف ينثرىا بين بياض يـو كسواد الليلة التابعة لو.  

ف يبقى ىذا الماؿ ربما كسوس إليو الشيطاف أف يربي ىذا كيف ينبغي أف يبقى ىذا الماؿ؟ ينبغي أ
الماؿ بمشاريع ككذا ككذا ن ال كاهلل ال مشاريع تقاـ كال ىذه األمواؿ تسرم إلى أيدم أصحابهان 
الكلمة الوحيدة التي يخيل إلي أف اهلل سيجعل منها حبلن لهذه المشكلة ىي أف أقوؿ لكمهلل أيها 

ذمةن اتجاه اهلل عز كجل قد ارتبطت بمالو فليؤدىا إلى الفقراء  األخوة من كاف يرل أف في عنقو
مباشرةن كليبعد ىذه الجمعيات عما بينو كبين أكلئك الفقراءن فذلك أرضى هلل أكالنن كذلك أجزؿ 

 للمثوبة لكم ثانيانن كذلك أضمن لقلوبكم ثالثان.
 

اءه اهلل عز كجل فلنكم كإذا علم الواحد منكم أف ىذه األمواؿ لن تالل إلى منتهاىا الذم ش
مسؤكلوف إذانن ال يجوز أف أككل إنسانان في إنفاذ زكاة مالي إلى محتاجن إال بعد أف أثع أنو أمين لن 
يخوفن كإذا عرفنا أف األمر على النقيض من ذلكن فسيركا إلى اهلل عز كجل بأجرين اثنينهلل األجر 
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ا حقوقهم إليهم مباشرة. فذلك أحرل أف األكؿ البحث عن المحتاجين الحقيقيينن ثانيان أف تدفعو 
 يحفظ اهلل سبحانو كتعالى لكم األجر العظيم كالوفير.

 
كأنا أعلم أيها األخوة أنني عندما أقوؿ مثل ىذا الكبلـ سأسمع تأففان بعد حين من ىؤالء الذين 

كثيرانن كأعلم اتجهت اليهم كلماتي بالنقد كالتذكير كالعتابن أنا أعلم أنهم سيتأففوفن كلقد تأففوا  
أف فيهم من يتساءؿ أليس ىنالك مشكبلت أخرل يمكن أف تتحدث عنها كما قلت لكم منذ 
أسبوع أك أسبوعينهلل علينا أف نتسلى جميعان بجهة كاحدة ننقلهان كلقد عرفناىا كعرفنا جميعان إنها 

ذلك ما  القادة كالحكاـن علينا أف نتسلى جميعان بالحديث عنها كبنقدىان حتى يكوف لنا من
يشغلنا عن ىؤالء الذين يعبثوف كيعيثوف في أرض اهلل فسادانن أليست ىنالك مشكبلت أخرل 

 تتحدث عنهان بلى بقيت مشكلة كاحدة أف نتحدث كأف نتسلى مع القادة عن أخطائهم.
 

كلكن اهلل عز كجل قاؿهلل "إف اهلل ال يغير ما بقـو حتى يغيركا ما بأنفسهم" كرسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم يقوؿهلل " كما تكونوا يوؿ  عليكم"ن كلم أعلم أبدان أنو قاؿ كما ييوؿ عليكم تكونوفن 

 فلماذا ال نشم رائحة أكفنا؟ لماذا ال نضع أنفسنا مع ااخرين على قدـ المساكاة؟
 

كلنا ينبغي أف نقبل األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر بدءان من أعلى قمة في القيادة إلى كل 
ت الناس كلنا ينبغي أف نخضع لقدسية التذكرة لقدسية األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فئا

مقياس كاحد نتمسك بون أف ننظر إذا كاف ىذا الكبلـ حقان طأطأنا الرؤكس لهذا الكبلـن كإذا 
 رأيناه كبلمان بعيدان عن الالواب فلكلو منا أف ينقضو كيرد عليو.

 
الل  أحوالنا كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يقينا ش  أنفسنا في أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف ي

 أمواؿ غيرنا قبل أف يقينا ش  أنفسنا في أموالنا أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم .
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 ٚآرُٛ٘ ِٓ ِبي هللا اٌنٞ آربوُ

 

 

ا ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كم
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ضافى لقد ص   عن المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل م أنٌوي كافى إذا دخلى العشري األخيري من شهًر رم
المبارؾهلل طول الفراشن كشد  المئزىرن كأقبلى إلى اهلًل سبحانوي كتعالى يبالغي في العبادًة كالٌتضٌرًع 

 كالٌتبٌتًل بينى يديًو عز  كجٌل.

 

كقد ص   عنوي صٌلى اهللي عليًو كسل مى أنٌوي كافى كثيرى الجودن كلكٌنوي كافى أجودى ما يكوفي في ىذا الٌشهًر 
 كافى أجودى ما يكوفي في ىذا العشًر األخيًر من ىذا الٌشهًر المبارؾ.  المبارؾن ثم  

 
كلقد ص   عنوي أيضان صٌلى اهللي عليًو كسل مى أنٌوي قاؿى عن ليلًة القدرهلل "التًمسوىا في العشًر األخيًر من 

ابًع ىذا الٌشهًر في لياليهلل الحادم كالعشرينن كالثٌالًث كالعشرينن كالخامًس كالعشرينن كالسٌ 
 كالعشرينن كالٌتاسًع كالعشرين".
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كمن عجبو أيُّها اإلخوةهلل أف  كثيران منى الٌناًس يقبلوفى في أكائًل شهًر رمضافى المبارًؾ إلى المساجًد 
كإلى الطٌاعاًت بمزيدو من الٌنشاًط كاإلقباًؿ على اهلًل سبحانوي كتعالى. حٌتى إذا دخلى ىذا العشري 

كتراجعوا بعدى إقباؿن كفرغى كثيره من المساجًد منهمن مع أف  األمرى يقتضي األخيري فترت ًىمىميهيمن 
العكسى تمامان.. األمري يقتضي أف يزدادى الٌنشاطي منهم في ىذا العشًر األخيرن كأف يزدادكا إقباالن 

يوفػٍّقىنا  على اهلًل سبحانوي كتعالىن كأف تتضاعفى لديهمي الًهمىم. كاهللي ىوى المسؤكؿي كالػميستعافي أف
ألداًء ىذا الٌشهًر كما ينبغي ككما طلبى اهللي سبحانوي كتعالى مٌنان ثم  أف نؤٌدمى حقوؽى ىذا العشًر 

 األخيًر على خيًر كجو.
 

الحديثي عن فضائًل ىذا الٌشهًر كالعشًر األخيًر منوي حديثه طويلن كالفضائلي كثيرةه ال تكادي 
ظركم إلى شيءو كاحدو في مقامي ىذاهلل ىوى كرـي المالطفى تحالىن كلكٌني أريدي أف ألفتى نظرم كن

صٌلى اهللي عليًو كسل مى الٌشديدن كمضاعفةي كرمًو في ىذا الٌشهرن بل في ىذا العشًر األخير. كقد كافى 
نا على صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى. فرحمى اهللي  رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى قدكتىنان ككافى قائدى

ءان اقتدل برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م. كرحمى اهللي امرىءان مسلمان برىنى على صدًؽ إسبلمًو امرى 
 باليًد التي يبذيليها كيفتحيها معطاءةن كريمةن مٌتكبلن على اهلًل سبحانوي كتعالى.

 
تتحو ؿي إلى عادةو ميتةو في كياًف أال كإف  سائرى العباداًت أيُّها اإلخوة قد تكوفي أمران تقليديٌانن كقد 

اإلنسافن كلُّ عبادةو إال البذؿي كالٌسخاء. فبل يمكني أف يتحو ؿي البذؿي كالٌسخاءي إلى عادةو ميتةو أك 
إلى تقليدو ال معنى لون ألف  الذم يعطي كال يخشى الفقرى ال يمكني أف يفعلى ذلكى إال من منطلًع 

 يؤمني باهلًل اإليمافى الحقيقي  ال يثعي بو. كالذم ال يثعي بًو ىوى أشدُّ ما ثقتًو باهلًل عز  كجٌل. الذم ال
 يكوفي بخبلن كأشدُّ ما يكوفي حرصان على الماؿ.

 
فلف كجدتى إنسانان ال يحرصي على الماؿن كيبذلون كيعطيًو ذاتى اليميًن كذاتى الٌشماؿن فاعلم أنٌوي 

فهوى كاثعه بوعًد اهلًل عز  كجٌل. كلقد قاؿى اهللي سبحانوي كتعالىهلل )من  مؤمنه باهلًل إيمانان حقيقٌيانن كمن ثم  
ذا الذم يقرضي اهللى قرضان حسنان فييضاًعفىوي لوي أضعافان كثيران كاهللي يقبضي كيبس ي كإليًو تيرجىعوف(. ىذا 

 كعدي اهلًل سبحانوي كتعالىن كاهللي عز  كجل  ال يخلفي الميعاد.
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جلينهلل إٌما أف يكوفى مؤمنان باهللن ذا ثقةو بكبلـً اهللن ىذا اإلنسافي ال يبالي أبدان مهما فاإلنسافي أحدي ر 
بذؿى كمهما أعطىن ألنٌوي يعلمي أف  اهللى يراهن كأف  اهللى مطٌلعه عليو. كمهما بلغى الكرـي باإلنساًف فلف  اهللى 

 أرحمي منى الٌراحًم كالمرحوـً معان. ىذا ما أكرـي منو. كمهما بلغت رحمةي اإلنساًف باإلنساًف فلف  اهللى 
 أريدي أف أنٌبهكم إليًو أيُّها اإلخوة.

 
نحني نعاني من مالائبى شٌتىن كنعاني من أنواعو من الٌضيًع كثيرة. كلكن ما من ماليبةو يعاني منها 

ى لنا كقر رى كأكض . الٌناسي إال كىيى ثمرةي أعمالهمن كثمرةي انحرافهم. كىكذا بي نى اهللي سبحانوي كتعال
كإذا كافى األمري كذلكهلل فلف  أنجعى دكاءو لرفًع الببلءن كإف  أعظمى دكاءو لنقًل اإلنساًف من الٌشٌدًة إلى 
الٌرخاءن إنٌما ىوى الٌتراحمي الحقيقيُّ إذ يشيعي بينى فئاًت المسلمينى بعًضهم تجاهى بعض. فمن رىًحمى 

إف نظرنا -ىكذا يقوؿي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل م. كالٌناسي كلُّهم ريًحٍم. كمن ال يىرحىم ال ييرحىم. 
أغنياءن فما من إنسافو مهما كافى فقيران إال كىوى أغنى مٌمن كافى دكنىوي في  -إلى الموضوًع نظرةن نسبٌية

 الًغنى.
 

عنى تمتدُّ سلسلةي الٌتكافًل كىكذا فلف  اإلنسافى أيٌان كافى مستواهي يجدي نفسوي مكٌلفان بالعطاءن كبهذا الم
ـي الحقيقيُّ كاإليمافي الحقيقيُّ باهلًل سبحانوي كتعالى. كأنا ال  كالٌتضامًن في مجتمعو يشيعي فيًو اإلسبل
أتكل مي اافى عن الزٌكاةن فالزٌكاةي ضريبةه مرسومةه في ماًؿ اإلنسافن كىيى ليست مالىوي أبدانن إنٌما ىيى 

سبحانوي كتعالى في محكًم كتابون كال يػيتىالىو ري أف يكوفى ىنالكى مسلمه يمرُّ عليًو حعٌّ لمن سٌماىمي اهللي 
ـي كفي مالًو حعٌّ ترٌتبى عليًو زكاةن ثم  ال يدفعي زكاةى ماًلو. ال أتالو ري أف  ثٌمةى مسلمان يسيري على ىذا  العا

اؿى المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل الٌنهًج المنحرًؼ قىٌ . كلكٌني أتحٌدثي عٌما كراءى الزٌكاةن كقد ق
 "إف  في الماًؿ حٌقان سول الزٌكاة".

 
كقد يظنُّ اإلنسافي أنٌوي عندما ييخرجي الماؿى من جيبًو ليعطيىوي للمستحقٍّين كالفقراءن قد يتالو ري أنٌوي 

ةن في الٌتالوًُّر. إف  اقتطعى شيئان من مالًو الذم يملكيون كىذا خطأه كبير .. بل إنٌوي ليكادي يكوفي جريم
كقد -البارمى عز  كجل  تحد ثى في محكًم كتابًو كثيران عًن الماًؿ الذم يدخلي حوزةى اإلنسافن كلكٌني 

لم أجًد البيافى اإللهي  مٌرةن كاحدةن يالفي ىذا الماؿى الذم  -استعرضتي كتابى اهلًل من أٌكلًو إلى  خرهً 
دان لم أجد ىذا. إنٌما يقوؿي اهللي سبحانوي كتعالىهلل )ك توىيم من ماًؿ كضعوي بينى يديكى بأنٌوي ملكيكن أب
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اهلًل الذم  تاكيم(. أك يقوؿهلل )كأنفقوا مٌما جعلكم مستخلفينى فيو(ن من أجًل أف يجتث  من ذىنكى 
اهي ليسى ىذا الٌتالوُّرى الخاطئن الماؿي ليسى مالكى كإنٌما أنتى قػىيٍّمه عليون كما أعطاؾى اهللي عز  كجل  إي

ن فأنتى ال تملكي نفسكى فضبلن عن أف تمتلكى شيئان كضعوي اهللي عز  كجل  تحتى يديكن  من ممتلكاتكى
إنٌما أنت مؤتمنه على ىذا الماؿن كأنتى مبتلىن بهذا الماؿن ترل ىل تثعي باهلًل عز  كجٌل؟ ترل ىل 

كذاتى الٌشماؿن ثم  تمدُّ اليدى إلى اهلًل عز   تبرىني على صدًؽ إيماًنكى باهلًل فتبذلوي سخٌيان ذاتى اليمينً 
كجل  تطلبي منوي الًعوىض؟ إذان أنتى مؤمنه حٌقانن كأنتى زاىده حٌقان. كقد كردى عن المالطفى عليًو 

ـي أنٌوي قاؿهلل "ليسًت الٌزىادةي في تحريًم الحبلًؿ كال في إضاعًة الماؿن كلكن  الٌزىادةى  الاٌلبلةي كالٌسبل
ثعى بما في يًد اهلًل مٌما في يدؾ". تلكى ىيى الٌزىادةهلل أف تكوفى ثقتيكى بما في يًد اهلًل أكثرى أف تكوفى أك 

 من ثقًتكى بالماًؿ الذم في يدؾ.
 

ىذا المعنى ينبغي أف نتفٌهموي جٌيدان أيُّها اإلخوةن كينبغي إذا كٌنا نٌدعي اإليمافى باهلًل عز  كجل  أف 
كفي محكٍّ ىذًه الٌتجربة. ثم  لينظر كلُّ كاحدو مٌنا الٌنتيجةن فلٌما أف  نضعى إيماننا في ىذا الميزافن

يالٌنفى نفسىوي معى األدعياًء الكاذبين. كإٌما أف يالنٍّفى نفسىوي حامدان شاكران اهللى عز  كجل  معى المؤمنينى 
 الاٌلادقينى باهلًل سبحانوي كتعالى.

 
أف  مسلمان يمدُّ يدى الٌسخاًء إلى محتاجن ثم  إف  اهللى عز  كجل   ثم  يا أيُّها الٌناسهلل من ذا الذم يتالو ري 

يدعي تلكى الثٌغرةى التي تكٌونت لديًو من عطائًون يدعيها كما ىي؟ متى كافى ىذا من شأًف اهلًل سبحانوي 
يقينن كرأل حع  كتعالى؟ اهللي ال تنفدي خزائنوين بل كلُّ من سارى في ىذا الٌطريًع عىًلٍمن عىًلمى ًعٍلمى ال

اليقينن أنٌوي ما من إنسافو يعطي درىمان في سبيًل اهلًل سبحانوي كتعالى إال كيعطيًو اهللي عز  كجل  قبلى أف 
ن يعطيًو أضعاؼى ذلك.. عشرةى أضعاؼو فما يزيدي عن ذلكن إف  اهللى ال يبقي عليًو  يبيتى عليًو اليـو

 مها.مٌنةن لعبده. ىذًه الحقيقةي ينبغي أف نعل
 

ثم  إف  اهللى ابتبلنان ابتلى كبٌلن مٌنا بااخرن ذلكى ىوى قراري اهللهلل )كجعلنا بعضكم لبعضو فتنةن أتالبركف 
ككافى ربُّكى باليران(. جعلى الغني  فتنةن للفقيرن كالفقيرى فتنةن للغنٌين ككافى اهللي قادران على أف يغنيى الفقيرى 

 عز  كجل  عٌلعى الٌناسى بعضهم ببعضو كجعلى كبٌلن منهم ماٌدةى ابتبلء دكفى أف ييحًوجىوي إليك. كلكن  اهللى 
بااخر. فبل تكونن  عقولكم من الغباًء كعقوًؿ أكلئكى المشركينى الذينى كافى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي 
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كجل  عنهمهلل  عليًو كسل مى يحملهم على البذًؿ كالعطاءن فيتمٌردكفى على قولًو قائلينى كما ركل اهللي عز  
)كإذا قيلى لهم أنًفقوا مٌما رزقكمي اهللي قاؿ الذين كفركا للذين  منوا أنطعمي من لو يشاءي اهللي أطعمو 

 إف أنتم إال في ضبلؿو مبين(.
 

البارم عز  كجل  قادره أف يعطي. كلكن لو أف  اهللى أغنى الٌناسى جميعانن إذان النفٌكت  صرةي الٌتعاكًف 
ن كمن ثم  لزاؿى معنى افتتاًف الٌناًس بعضهم ببعض. كالٌدنيا حقلي ابتبلءن كأساسي امتحاف. بينى الٌناس

كلكن اإلنسافي الذم يسيري على نهًج اهلًل عز  كجٌلن كيثعي باهلًل فيعطين ال يمكني أف يخسرى ال من 
حماقةو تلكى التي يٌتالفي بها دينًو كال من دنياهي شيئان. ال بد  أف يفوزى برب و  جلو كعاجلو معان. فأمُّ 

من يعرضي عن أمًر اهلًل عز  كجل  متعٌلقان بحباًؿ الوىمن يتعل عي بالوىًم كىوى يحسبوي حقيقة. كىوى بهذا 
الٌتعٌلًع أفسدى دنياهي ك خرتون كأبعدى نفسوي عن سعادة عاجلًو ك جلو. ثم  اسمعوا ما يقولوي المالطفى 

 إف  اهللى قد فرضى في ماًؿ األغنياًء بالقدًر الذم يسعي فقراءىمن كلن عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "أال
ييجهدى الفقراءي إذا جاعوا أك عركا إال بما يالنعي أغنياؤىمن كإف  اهللى محاسبيهم على ذلكى حسابان 

 عسيران".
 

ـي في سائًر أحوالًنا أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يوفٍّقنا لبلقتداًء بنبيٍّنا محٌمدو عليًو الاٌلبلةي ك  الٌسبل
عاٌمةنن كفي ىذا العشًر األخيًر من ىذا الٌشهًر  المبارًؾ خاٌصةن. كأف يتجٌلى ذلكى في مزيدو من 
اإلقباؿو على اهلًل في بقايا ىذا الٌشهرن كفي الكرـً الذم يبرىني على صدًؽ إيماننا باهلًل سبحانوي 

كتشيعى حقيقةي الٌتراحًم فيما بينهم فيرتفعى الببلءن كيبدؿي  كتعالى حٌتى يشيعى الٌتعاكفي بينى المسلمينن
 لي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...اهللي عز  كجل  شٌدتنا برخاء. أقوؿي قو 

 الخطبة الثانية
 

أذٌكركم بأعظًم شعيرةو من شعاًر ىذا الٌشهًر المبارؾن أال كىوى إخراجي زكاًة أما بعدي فيا عبادى اهللهلل
 معنىن مٌما كنتي أتحٌدثي عنوي  نفان.الفطرن كىوى 

 
ىذًه الٌشعيرةي كاجبةه على كلٍّ إنسافو تدخلي عليًو ليلةي العيًدن كىوى موسره بما يزيدي عن حاجاتًو 

الٌضركريٌة. لديًو كفايتوي الٌضركريٌةي من المأكًل كالمشرًب كالملبًس كالمسكنن كيفيضي لديًو شيءه من 
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اإلنسافي مكٌلفه بأف يخرجى زكاةى الفطًر عن نفسًو كعن كلٍّ من كٌلفوي اهللي  الماًؿ كراءى ذلك. إذان ىذا
سبحانوي كتعالى باإلنفاًؽ عليو. كيستقرُّ كجوبيها بدخوًؿ ليلًة العيدن فمن كيًلدى بعدى مغيًب شمًس  خًر 

يلًة العيًد ليلةو من رمضافى أم في ليلًة العيًد لم تجب عليًو زكاةي الفطر. كمن ماتى بعدى دخوًؿ ل
 استقٌرت عليًو زكاةي الفطًر ىذه.

 
كلئلنساًف أف يخرجىها منذي أٌكًؿ أيٌاـً ىذا الٌشهًر المبارؾن كلكن ييسىنُّ أف يخرجىها صباحى يوـً العيًد 

.  كقبلى الخركًج إلى صبلًة العيدن كيحرـي أف يؤٌخرىا عن ذلكى اليـو
 

كإٌني ألعجبي مٌمن يسأؿي كل  عاـو عنوهلل صاعه من غالًب قوًت زكاةي الفطًر ىذًه مقٌدرةه تقديران مستمٌران 
ـي أبو حنيفةهلل قيمةي صاعو من غالًب قوًت البلد. كلئلنساًف أف يتوٌسعى فيقلٍّدى  البلًد أك كما قاؿى اإلما
ـى أبي حنيفةى فيخرجى القيمةى بدالن من إخراًج القوتن ذلكى ىوى الذم يفيدي الفقراءى كالٌناسى في  اإلما
ىذا العالر. ىذا الاٌلاعي يساكم مقدارى كيلوين في عالرنا اليـو من ىذا القوت. كعلى كلٍّ إنسافو 

أف يسأؿى عن قيمًة ذلكى في الٌسوؽهلل كم يساكم الكيلو الواحدي من الحنطة؟ ليسأؿ. كعندئذو يعلمن 
سبحانوي كتعالى كمن ثم  يدرؾي القدرى الذم ينبغي أف يخرجوي عن نفسًو كعن كلٍّ من كٌلفوي اهللي 

 باإلنفاًؽ عليو. أسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى أف يوفػٍّقىنا لتطبيًع أكامرهن كأف يرزقنا اإلخبلصى لوجهو..
 

 كاعلموا أف  اهللى أمركم....
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ٌْ ِب ف١ٙب اال موو هللا .."  "اٌل١ٔب ٍِؼٛٔخٌ ٍِؼٛ

 

يدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مز 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

لعوفه ما فيها إال ذكر اهلل لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل "الدنيا ملعونةه م
 كما كااله" كالحديث صحي ه مركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

 

كربما استشكل كثير من الناس ىذا الحديثن كتساءلوا كيف تكوف الدنيا ملعونة كىي خارجة عن 
عيش؟  نطاؽ التكليف كخارجةه عن قائمة المكلفين؟ كىل الدنيا إال ما يتمتع بو اإلنساف من رغد

كىل الدنيا إال ىذه المظاىر التي قاؿ اهلل عز كجل عنهاهلل "قل من حٌرـ زينة اهلل التي أخرج لعباده 
كالطيبات من الرزؽ"؟ فكيف تكوف ىذه المتع التي ال حس فيها كال عقل لديهان كيف تكوف 

ثم إف رسوؿ اهلل ملعونة؟ كاللعن إنما ىو نتيجة من نتائج التكليفن كثمرةه من ثمرات األمر كالنهي. 
صلى اهلل عليو كسلم يستثني فيقوؿهلل "إال ذكر اهلل كما كااله" كىل كاف ذكر اهلل عز كجل في يـو 
 من األياـ داخبلن في شيءو من شؤكف الدنيا؟ كىل ذكر اهلل عز كجل إال مظهران من مظاىر ااخرة؟
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ه أناسه كتساءلوا عن فكيف يكوف معنى ىذا الحديث بعد ىذا اإلشكاؿ الذم كثيران ما تالور 
 الجواب عنو؟

 

بالدنيا التي لعنها اهلل سبحانو كتعالىن تعامل اإلنساف معهان فاللعن  -أيها األخوة  -إف المراد 
ليس موجهان على ىذه المتع بحد ذاتهان كإنما اللعن موجوه إلى كجو تعامل اإلنساف مع ىذه 

جل لنا يالدؽ عليها قولو عز كجلهلل "قل من المظاىر الدنيويةن ىذه المتع التي خلقها اهلل عز ك 
حـر زينة اهلل التي أخرج لعباده كالطيبات من الرزؽ" كيالدؽ عليها قوؿ اهلل عز كجلهلل "ىو الذم 
خلع لكم ما في األرض جميعان" فقد خلع اهلل سبحانو كتعالى ىذه المتع على اختبلؼ صنوفها 

ستفيد منهان كلكن اللعن ينبثع من نوع العبلقة كألوانها لئلنسافن كخلقها من أجل أف يتمتع بها كي
التي تسرم بين اإلنساف كبين ىذه الحياة الدنيان كربما تسائلنا كالعبلقة التي تكوف بين اإلنساف 

كبين ىذه الحياة الدنيان فيم تكوف مثابة للعن؟ كقد خلع اهلل سبحانو كتعالى ىذه الدنيا من أجلنا؛ 
منها. فكيف تكوف ىذه العبلقة بعد ذلك مثابة لعن كطرد من  من أجل أف نقبل إليها كنستفيد

 رحمة اهلل سبحانو كتعالى؟

 

كىاىنا ينبغي أف ندقع النظر في اإلجابة أيها األخوة عن ىذا السؤاؿهلل أرأيتم إلى لحـو األنعاـ التي 
ذ خلع اهلل خلقها اهلل عز كجل لنان كم امتن اهلل عز كجل على عباده في كثير من  م كتابو المبين إ

سبحانو كتعالى ىذه األنعاـ لنان كجعلها رزقان مباحان طهوران لئلنساف بل لكم نعى القر ف على 
المشركين اللذين حٌرموا على أنفسهم كثيران من ىذه األنعاـ ألسباب اختلقوىا كلبدعو ابتدعوىا من 

بنانن مع ىذا كلو فقد أعلن عند أنفسهمن كمع ذلك .. مع أف اهلل امتن علينا بهذه األنعاـ لحمان كل
اهلل سبحانو كتعالى أف ىذه األنعاـ رجس كال يطهرىا إال ذكر اهلل سبحانو كتعالى. فقاؿ عز كجل 

في محكم تبيانوهلل "كال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهلل عليو كإنو لفسع" أم أف الذبيحة التي امتن اهلل 
افو من ذكر اهلل عز كجلن كتحت ضواب  عز كجل عليك بها تظل فسقان إال أف تذبحها تحت سلط

كتعليمات تنفذىا كما أمر اهلل سبحانو كتعالىن فتحت سلطاف ذكر اهلل عز كجل كباالنضباط بهذا 
الذكر كتعليمات اهلل تتحوؿ ىذه اللحـو من خبائث إلى رزؽو طهور طيبن ىذا الذم نبهنا اهلل عز 

ينطبع على الدنيان فالدنيا بكل ما فيها أشبو ما  كجل إليو فيما يتعلع بلحـو األنعاـ ىو ذاتو الذم
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يكوف بحيواف من ىذه الحيوانات التي جعلها اهلل عز كجل رزقان لنان كلكن البد لكي يكوف ىذا 
الرزؽ حبلالنن كلكي يالل إلى فمك طهوران البد أف يكوف ذلك كأف تكوف العبلقة بين كبين ىذه 

حانو كتعالىن كعندئذو تالب  الدنيا بكل متعها مباحةن الدنيا تحت مظلة كإشراؼو من ذكر اهلل سب
كطهوران كرزقان طيبان لك تمامان كشأف التزكية التي ىي الشرط األساسي لتحوؿ ىذا اللحم الذم 
قضى اهلل أف يكوف فسقان إلى لحمو طيبو طهورو تتناكلون جعل اهلل سبحانو كتعالى منو خير غذاءو 

 لك.

 

قولو عليو الالبلة كالسبلـ هلل"إال ذكر اهلل كما كااله" ذكر اهلل ليس من كىذا معنى االستثناء في 
الدنيا كلكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يعني أف إقبالك على الدنيا إقباؿ انحراؼو دائمن كأف 
تعاملك مع الدنيا تعامل متنكر عن جادة اهلل دائمانن فتتبين ذلك إال في حالة كاحدة عندما يكوف 

باؿ تحت حراسة من ذكر اهلل عز كجلن عندما يكوف تعاملك مع الدنيا تحت حراسة من ىذا اإلق
رقابة اهلل سبحانو كتعالىن عندئذو ال تالب  الدنيا دنيا بل تالب  الدنيا  خرة أك ذيبلن من ذيوؿ 

نيا ااخرةن فكأف النبي عليو الالبلة كالسبلـ يقوؿهلل ىذا التعامل مع الدنيا طالما كاف تعامبلن مع الد
يطغي كيضل كال يهدمن كلكنك تستطيع أف تحوؿ الدنيا ىذه إلى  خرةن بل أف تحولها إلى جندو 
من جنود ااخرةن كجند من جنود مرضاة اهلل عز كجل. متى يكوف ذلك؟ إذا صبغت عبلقتك 

 -بالدنيا بذكر اهلل سبحانو كتعالىن عندئذو يتحوؿ رجس الدنيا إلى طهورن كما تحوؿ اللحم الفسع 
 إلى رزؽو كمتعةو طاىرة ال إشكاؿ فيها ق . -كما كصف اهلل عز كجل 

 

كىذا الذم يقولو النبي صلى اهلل عليو كسلمن فيو تلخيه لكل  داب التعامل مع الدنيا إقباالن 
كإدبارانن كربما أف معنى قولو عليو الالبلة كالسبلـهلل "الدنيا ملعونة" ملعونة أم في إقبالهان ال بل 

 إقبالها كإدبارىان أم ىي فتنة للغني كالفقير معان. ىي ملعونة في

 

أما الغني ففتنة الماؿ كالدنيا بالنسبة إليو أنها تسكره أنها تبطره أنها تنسيو مواله كخالقو أنها 
تجعلو يركن إلى الدنيا ككأنو مخلده فيهان كلكن ما أسرع ما تتحوؿ ىذه الدنيا كلها في لحظة 
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إلى سلمو يوصلو إلى مرضاة اهلل عز كجلن عندما يجعل عبلقتو بهذه  كاحدة في كفو أك في صندكقو
الدنيا خاضعةن لذكر اهللن خاضعةن لمراقبة اهلل عز كجلن عندئذو يتحوؿ الرجس في لحظة كاحدة إلى 
طهورن أرأيتم إلى الخمرة كيف تالب  طهوران عندما تتخللن ىذا الرجس من الدنيا أيضان يتحوؿ إلى 

الخفي الكامن في ىذا التحوؿ إنما ىو  ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كذلكم الفقير طهور كلكن السر 
الدنيا ملعونة بالنسبة إليو كال بد أف ياليبو من رشاش ىذه اللعنة ألف اللعنة ليست منحطةن لهذه 
الشهوات كاألىواء الخامدة كالهامدة كما ىين كلكن اللعنة تنالب على كجو التعامل أك العبلقة 

 نساف كبين الدنيا.بين اإل

 

الفقير الذم قيدر لو رزقو كالذم انالرفت عنو الدنيان عندما يفر على قدر اهلل عز كجل كقضائو في 
ذلكن كيبتعد عن الالبر الذم أمره اهلل عز كجل بون كيبتعد عن العفاؼ الذم أمره اهلل سبحانو 

جاف غرائزهن فتمتد يده إلى كتعالى أف يداكم نفسو كفقره بون ثم يركن إلى ثوراف نفسو كإلى ىي
المحـر ىنا كىناؾن كتمتد نفسو كيخضع لسلطاف نفسو إلى الرشاكل كإلى كثير ككثير من كجوه 

ن ىذا مظهر من مظاىر اللعن الذم تحدث عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  االكتساب المحـر
معنى ىذا أف رسوؿ اهلل كىو الذم قاؿ في حديثو  خرهلل "كاد الفقر أف يكوف كفران"ن كلكن ليس 

ييعذر الفقير إف ىو كفرن بل ىو تحذيره أكثر من أف يكوف إعذاران؛ أم كاد الفقر أف يكوف كفران 
عندما يكوف ىذا الفقير شاردان عن ذكر اهللن كعندما عندما يكوف شاردان عن مراقبة اهلل سبحانو 

ىو فقره مشفوعه بالغفلة عن اهللن  كتعالىن كالذم يزٌجو عندئذو في الكفر ليس ذلك الفقرن كإنما
 كالغفلة عن ذكر اهلل سبحانو كتعالى.

 

كىكذا فلف ذكر اهلل المتمثل في مراقبة العبد هلل سبحانو كتعالىن ىو الذم يحٌوؿ رجس الدنيا إلى 
طهورن كىو الذم يحوؿ عفونتها إلى غذاءو طيبن بل ما أكثر ما يتقرب بو اإلنساف إلى اهلل 

 .سبحانو كتعالى
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كالذم أريد أف أنتهي إليو من ىذان ىو أف نعلم أف ذكر اهلل ىو عبلج أعظم المشكبلت في حياة 
المسلمينن كلقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل "لكل أمة فتنةن كفتنة أمتي في 

الرجاؿ الماؿ"ن كلقد قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ في حديثو  خرهلل "ما تركت بعدم فتنةن أضر على 
من النساء" فهما فتنتاف خطيرتاف عظيمتاف في حياة ىذه األمةن ىما فتنة الماؿ كالنساءن كلن تجد 
من عبلج لهذه الفتنة إال ذكر اهلل سبحانو كتعالىن ذلكم ىو الحالن الذم يستطيع اإلنساف أف 

 كلما كرد في  يحاٌلن فيو نفسون كلكني ال أعني بالذكر إال مراقبة اهلل سبحانو كتعالى. ذكر اهلل
كتاب اهلل ككلما رأيتم دعوةن إليو في حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فاعلموا أف المراد 
منو مراقبة العبد للربن أم أف يكوف قلب اإلنساف كفكره متيقظين لمراقبة اهللن للتأمل بأف اهلل 

كأنو يحالي عليو كل ما يفعلن يراهن كبأف اهلل يسمع نجواهن كبأنو يرل حركاتون كأنو يرل سكونون 
بل إف اهلل يحالي عليو كل خطواتو "كإف تبدكا ما في أنفسكم أك تخفوه يحاسبكم بو اهلل فيغفر 

 لمن يشاء كيعذب من يشاء"

 

كإذا علمنا ىذا فلنعلم أف سلك ذكر اهلل عز كجل إذا انفالل عن عبلقة العبد بالدنيا تحولت 
رةن أٌما إذا اتالل سلك ىذا الذكر بعبلقة ىذا اإلنساف بهذه الدنيا في لحظة كاحدةو إلى سمـو ناق

إلى غذاءو نقي طهور يفيد اإلنساف كيقربو  -مهما تجمعت في يديو  -الدنيان تحولت الدنيا كلها 
إلى اهلل عز كجلن فلف كاف ممن أكرمو اهلل بالغنى كاف غناه تسبيحان هلل عز كجل في يدهن كإف كاف 

ل بالفقر كاف فقره احتسابان كجهادان في سبيل اهلل سبحانو كتعالى في حياتون ممن ابتبله اهلل عز كج
كرحمة اهلل عز كجل ىي أفضل ما جمعو اإلنساف من نشب الدنيا كمن أسباب الرزؽ كأسباب 

 المتع التي فيها.

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.  
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 خ اٌٝ فزؼ ِىخاٌجٛاثخ اٌزٟ كفً ِٕٙب اٌظؾبث

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 
 هللهللأما بعدي فيا عبادى ا

 
لقد دأب كثيره من المسلمين أف يتحدثوا في ىذا الشهر المبارؾ كفي ىذه األياـ الخاصة منو عن 

 بطولتين عظيمتين تو ج اهلل سبحانو كتعالى بهما تاريخ ىذه األمةهلل
 

أكالىماهلل تلك البطولة التي أكـر اهلل بها المسلمين في غزكة بدرن كالثانيةهلل تلك التي أكـر اهلل 
بها في فت  مكةن كليست ىذه الذكرل كال الحديث عنها مبعث نقدن كلكن المسألة  المسلمين

 تتعلع بكيفية التحدث عن ىذه الذكريات.
 

كثيران من المسلمين يتحدثوف في ىذا الشهر المبارؾ عن ىذه البطوالت اإلسبلمية التي أكـر اهلل 
ركف بالعوض عن الذؿ الذم حاؽ عز كجل بها الرعيل األكؿ من ىذه األمة بطريقة تجعلهم يستشع

بهمن كتجعلهم يستشعركف بأف المكرمة التي أكـر اهلل بها  بائهم أك أجدادىم ساريةه إليهم أيضانن 
ثم إنهم يتفرقوف عن الحديث عن ىذه البطوالت ككأنهم أخذكا منها غذاءن ألنفسهمن ككأنهم 

 ي تطوؼ في حياتهم.أخذكا منها ما يعوضهم عن الذؿ الذم حاؽ بهمن كالمهانة الت
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كالحديث عن ذكريات المسلمين كبطوالتهم بهذا الشكل حديثه خطير كطريقة جانحة ال يقرىا 
منطع كال يؤيدىا دين. ينبغي أف نعلم أف اهلل سبحانو كتعالى ما أكـر ىذه األمة بنعمةو إال كقد 

حياة سلف ىذه األمة دفعت ثمن ىذه النعمةن كينبغي أف نعلم أف اهلل سبحانو كتعالى ما تٌوج 
بالبطوالت التي نتحدث عنها إال ألنهم شدكا أنفسهم إلى حيث أصبحوا أىبلن لتلك البطوالتن 
فماذا عسى أف يفيدنا الحديث عن فت  مكة أك عن غزكة بدر أك عن غيرىما كنحن ىابطوف إلى 

ي أكدية التيو الدرؾ األسفل من الذؿ كالمهانةن راضوف بهذه الحالة التي حاقت بنا؛ نتخب  ف
 تخب  اإلنساف الذم يتحرؾ في ظبلـو دامسن كليس أمامو أم قبس من النور يستضيء بو.

 
الحديث عن ىذه البطوالت مفيد مفيده جدان إذا كاف الهدؼ من كراء ذلك أف نأخذى العبرة أف نعلم 

حديث عن المغاـر التي دفعها أكلئك المسلموف حتى كصلوا من كراء ذلك إلى تلك المغانمن ال
ىذه الذكريات مفيده جدان إذا أخذنا منها العبر ألنفسنا فسلكنا مسالك أكلئك الناسن أكلئك 
السلف الالال ن كسرنا كراء خطاىم كتتبعنا السير الذم كانوا يسيركفن ىذا العمل مفيده جدانن 

 لفين السابقين.ذلك ألف النهج ىو الذم سيعيد إلينا ىذه المكرمة التي أكـر اهلل بنا أجدادنا السا
 

الحديث عن فت  مكة حديث يبعث النشوة في الرؤكس فعبلنن كحديثه يبعث الطرب في العقوؿن 
كلكن ماذا عسى أف تفيدنا ىذه النشوة؟ كماذا عسى أف يفيدنا ىذا الطرب؟ مهما كانت ذكريات 

ة على ذلكن فت  مكة عظيمةن باعثةن للنشوة في النفس فلف غاله المهانة التي نعاني منها متغلب
كلكن بوسعنا أف نستفيد شيئان  خر غير النشوة كالطرب اللذين يركن إليهما كثيره من الذين 

يتكلموف كمن البلغاء الذين يخطبوفن ىنالك شيءه  خر مفيده فعبلن ىو أف نتساءؿهلل كيف كاف فت  
لم إلى ذلك مكة؟ كما ىي البوابة العريضة التي دخل منها أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس

الفت ؟ إذا تسائلنا عن ىذا األمر ككعينا الجواب عنو كعاىدنا اهلل عز كجل أف نفعل ما فعل أكلئك 
الناسن فبل شك أننا سنعود برب و كبيرو جدانن كنحن إذا تأملنا في ىذه البوابة التي كصل منها 

سنجد أف ىذه البوابة  أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى الفت  في ىذا الشهر المبارؾن
تتمثل في شيء كاحدن ىو انتالار أكلئك المسلمين على أنفسهم. في حين أف كثيران من المسلمين 
يتالوركف أف ىذه البوابة تتمثل في انتالار المسلمين ألنفسهمن كفرؽه كبير كبيره جدان بين أف يسعى 

 اإلنساف لكي ينتالر على نفسو كبين أف يسعى لينتالر لنفسو.
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ب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما تٌوجهم اهلل بتلك البطولة كما خضع المشركوف ىذا أصحا

الخضوع لهم كىم يدخلوف زرافاتو ككحدافو إلى مكةن كما أدخل مهابة المسلمين في قلوب 
أكلئك المشركين إال بعد أف نج  أكلئك المسلموف في انتالارىم على أنفسهم. متى انتالر أكلئك 

 أنفسهم؟ متى سحقوىا تحت أقدامهم؟ المسلموف على
 

يـو صل  الحديبيةن ذلك الالل  الذم جعل اهلل عزكجل منو التمهيد الكبير لفت  مكةن بل ذلك 
الالل  الذم سماه اهلل سبحانو كتعالى فتحان ألم يقلهلل "إنا فتحنا لك فنحان مبينان ليغفر اهلل لك ما 

صراطان مستقيمان" متى نزؿ ىذا الكبلـ؟ نزؿ  تقدـ من ذنبك كما تأخر كيتم نعمتو عليك كيهديك
يـو صل  الحديبيةن إذف من المعني بالفت  صل  الحديبيةن كصل  الحديبية لم يكن فتحان لحالن 
كال اقتحامان ألسوار بلدن كلكنو كاف شيئان أعظم من ذلك. كاف صل  الحديبية يتمثل في انتالار 

ائهم كشهواتهم بارؾ اهلل لهم ذلك الجهاد األغر أكلئك المسلمين على أنفسهم كتساميهم على أىو 
كسٌماهي فتحانن بل ذىب البياف اإللهي في التعبير عن ىذا الالل  بالفت  مذىبان جعل فت  مكة 
يضئل كيتالاغر أماـ ىذا الالل  الذم سماه اهلل سبحانو كتعالى فتحان. لماذا كاف فتحان؟ ألف 

لمشركوف بمظهر المستكبر العاتي ككقفوا من رسوؿ المسلمين  نذاؾ انتالركا على أنفسهمن ظهر ا
اهلل صلى اهلل عليو كسلم موقف المتحدم كما تعلموفن كأملوا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم شركطهمن ككاف فيما نه عليو من تلك الشركط أف يرجع المسلموف في ذلك العاـ من 

عتمركا كدكف أف يحققوا أىدافهم السلمية منتالف طريقهم إلى مكة إلى المدينة المنورة دكف أف ي
ككاف من جملة شرائطهم أال يعودكا في العاـ الذم يأتي إال كىم مجردكف عن األسلحةن ليس 

معهم إال السيوؼ في أغمادىا كال يقيموف في مكة إال ثبلثة أياـ ثم يػيرىحلوفى عنهان ككاف من جملة 
مؤمنان فلف على المسلمين أف يعيدكه كأال  شركطهم أف كل من تسرب من المشركين إلى المدينة

يبقوه فيما بينهمن أما الذم يأتي من المدينة المنورة إلى مكة الجئان إليهم فلهم أف يرحبوا بو 
كيقيموه فيما بينهم ىذه الشركط كاف فيها مهانة كأم مهانة لنفوس المسلمينن ككاف فيها جرحه 

 عز كجل بها موقف كضعو اهلل أمامهم ككضعهم كأم جرح لمشاعرىمن كلكنها فتنة ابتبلىم اهلل
 أمامو.
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ترل ىل سينتالركف في ىذه الحالة بدافع من الرعونة ألنفسهم كقد مزجوا اإلنتالار هلل عز كجل 
مع اإلنتالار للنفسن أـ سيترفعوف على أىوائهم كنفوسهم كيجندكف كرامتهم كحظوظهم كنفوسهم 

ين اهلل عز كجل كللمآؿ الذم ينتالر فيو دين اهلل كمبتغياتهم كأىوائهم يجندكف ذلك كلو لد
سبحانو كتعالىن فتنة ابتبلىم اهلل سبحانو كتعالى بها. فكيف كاف موقف المسلمين بقيادة سيدنا 

 رسوؿ اهلل كبتعليمو كإرشادو منو لهم؟
 

كاف موقف المسلمين بعد شيء من التلجلج كاالضطراب الخضوع ألمر اهللن كالخضوع لما 
اه رسوؿ اهلل كالخضوع للتربية التي رباىم عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن رضي علمهم إي

بكل تلك الشركطن رضي بكل تلك الترفعات كمظاىر العلو كاالستكبار التي تجلت في مواقف 
أكلئك المشركين الذين صدكا المسلمين عن المسجد الحراـن رضي رسوؿ اهلل بهذا. لماذا رضي 

ر فوجد أف ثمن الفت  ثمن االنتالار لدين اهلل يكمن في ىذا الرضىن يكمن في بهذا؟ ألنو نظ
الرضى بأف تجرح النفوسن يكمن في أف يقبلوا في المهانةن يكمن في أف يقبلوا بالذؿن كرب ذؿ  

 كاف ىو التربة اليانعة للعزن كرب مهانة تبدك في ظاىر األمر مهانة كىي في عاقبة األمر عز.
 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم أصحابون كىكذا قاؿ لهمهلل نعم الذم يأتي من مكة إلينا ىكذا ربى رسوؿ 
فلف اهلل سيجعل لو فرجان كمخرجانن كأرض اهلل كاسعة. أما الذم يذىب منا إليهم فبل رده اهللن ماذا 
عسى أف نستفيد من إنساف رغب عنا كماؿ إلى غيرنان كىكذا ربى رسوؿ اهلل أصحابون قبلوا عادكا 

منتالف الطريع إلى المدينةن لم يعتمركان لم تكتحل أعينهم بمرأل مكة كالبيت الحراـ كما   من
كاف يطيب لهمن قبلوا بالشركط التي فيها مهانة للنفسن ال للدين .. قبلوا بذلك كلو محتسبين 

 أجرىم عند اهللن متجهين بهذا إلى نية صافية لمرضاة اهلل سبحانو كتعالى.
 

ىذه ىي البوابة التي أظفر اهلل المسلمين من كرائها بفت  مكةن كمن ثم سمى اهلل ىذا التمهيد فتحان  
كما لم يسم فت  مكة فتحان عندما نتكلم عن فت  مكة في ىذا الشهرن كنتحدث ببليغ الكبلـ 
الكبلـ عن دخوؿ رسوؿ اهلل مكة كمعو أصحابو من ثنية كداء كمن ىنا كىناؾن كعندما نتكلم ببليغ 

عن خشوع المشركين كذلهم أماـ ىيبة الداخلين إلى مكة نشوة في النفسن سرعاف ما تتبدد لننظر 
إلى أنفسنا كنحن معلقوف بأكدية التيو كالضبلؿ كالذؿ كالمهانةن كلكن إذا أردنا أف نتحدث في 
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م كاف ىذا الشهر المبارؾ عن ىذا الفت  فلنتحدث عن الثمنن فلنتحدث عن الجهاد الخفي الذ
 قبل ذلك كالذم سماه اهلل فتحان كأم فت ن سماه اهلل فتحان مبينان.

 
لقد كرد في الالحي  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو عائد في طريقو من صل  الحديبية 
. فقاؿ  إلى المدينة المنورة استدعى عمر كتلى عليو سورة الفت  التي نزلت بكاملها في ذلك اليـو

يا رسوؿ اهلل. قاؿهلل نعم. أفكاف موقفنا ىذا فتحانن الذم أظهرنا بمظهر الضعفن  عمرهلل أفت ه ىو
 كظهر بمظهر االستكانة أىو فت ه. قاؿهلل نعم ىو فت .

 
أيها األخوة  ف لنا أف نفرؽ بين الجهاد الذم ننتالر فيو على أنفسنا على أنفسنا ضد أنفسنان 

تداخلت الالور ككم تمازجت النيات كالجهاد الذم ننتالر فيو ألنفسنان أال تبلحظوف كم 
 كالمشاعرن أال تبلحظوف ىذا.

 
أما إف المسلم لن يرقى إلى درجة الربانية بحياتو إال بعد أف يكوف رقيبان على نفسو يتبين الخي  
الدقيع الذم يفالل بين قالده المتجو إلى مرضاة اهللن قالده المتجو إلى خدمة دين اهلل كقالده 

غليلو إلركاء ظمأ نفسون ينبغي أف نفرؽ بين ىاتين الحالتينن كما فرؽ الذم يتجو إلى إركاء 
 أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

 
كرد في بعض ااثار أف عليان رضي اهلل تعالى عنو صارع أحد المشركين من زعانفة المشركينن 

علي الذم كاف  فالعد سيدنا عليه رضي اهلل عنو فما كاف من المشرؾ إال أف بالع في كجو سيدنا
قد استعلى فوقو كصرعو ليقضي عليون فما إف فعل المشرؾ ىذا حتى قاـ عنو سيدنا علين كعجب 
المشرؾ كسألو فيما فعلت ذلك؟ كقد أصب  الرجل تحت قبضة سيفو. قاؿ كنت أصارعك بدافع 
ف من االنتالار لدين اهللن فلما فعلت فعلتك اىتاجت عوامل االنتالار لنفسين فخشيت أف يكو 

 عملي انتالاران للنفسن فابتعدت عما كنت قد عزمت عليو.
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ىذه القالة تجسد لنا كاجبان ينبغي أف نقف أمامو لنطبقون أما إف الجهاد األعظم كاألعظم كاألعظم 
ىو أف يبدأ المسلموف فيجاىدكا أنفسهمن يترفعوا فوؽ شوائب نفوسهم فلذا كصلوا إلى ما كصل 

 م بالبطولة كما أكرمنا أكلئك بالبطولة.إليو أكلئك الربانيوف أكرمناى

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم .
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 )ِٕٙغ١خ ٔج٠ٛخ فٟ ِٛاعٙخ اٌفزٓ(

 

سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده 
رسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده ك 

اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 
صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

حيثما التفت المسلم في ىذا العالر يجد من حولو فتنان تتفجر في داخل المجتمعات اإلسبلميةن 
كحيثما ألقى بنظره إلى البعيد البعيد كجد أمامو خططان ترسم لمزيدو من العدكافن يبيتي ضد 

المسلمين حيثما كانوان كعندما يلتفت المسلم فيرل ىذه الفتن المتفجرة المتبلحقة في داخل 
مجتمعات اإلسبلميةن ال بد أف يتذكر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي  ال

الذم ركاه البخارم من حديث أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو قاؿهلل قاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل 
 "يوشك أف يكوف خير ماؿ المسلم غنمه يتبع بو شعف الجباؿ كمواقع القطر يفر بدينو من الفتن".

 

ال يتأتى للمسلم أف ينظر إلى ما يجرم من حولو داخل مجتمعات إسبلمية كبين فئاتو من 
المسلمين من ىذه الفتن التي تتدجىن ال يتأتى للمسلم كىو يرل ىذا إال أف يتذكر حديث رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذان كألف دٌؿ كبلـ رسوؿ اهلل على شيء فلنما يدؿ بالري  القوؿ 
لعبارة إلى الدكاء المنجي من ىذه الفتنن كإلى الماء الذم يطفئ نيرانهان كما أظن أف كبواض  ا

ىنالك دكاءن  خر أشفى كأبعد لئلنساف المسلم من الفتن يضن بذكره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كسلم لو كاف ثمة دكاءه غير ىذا الدكاء.
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ن كصايا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كلكن الماليبة الكبرل ال تتمثل في أف المسلمين تائهوف ع
كسلمن بل الماليبة الكبرل تتمثل في أف في الناس المسلمين من يضيقوف ذرعان بهذا الكبلـ 

النبوم؛ فيهم من يحرؾ لسانو باالنتقاد على ىذا الكبلـ النبوم الثابت في الالحي  من أحاديث 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

 

بغي أف ال ننح  فيها. كىل تأملنا في معنى كبلـ رسوؿ اهلل ىذا؟ كىل كم قيل كقيل إنها سلبية ين
تدبرنا دالئلو كالبعد التربوم الذم في ىذا الكبلـ؟ لو تدبرنا أيها األخوة لوجدنا في ىذا الحديث 

 النبوم الجامع الدكاء الشافي لكثيرو من مالائبنا كمشكبلتنا.

 

ذا الكبلـ لم يهمس بو في أذف ثبلثة أك أربعةو من إف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ عندما قاؿ ى
المسلمينن أك في  ذاف فئة قليلة من المسلمين دكف غيرىم طلب منهم العزلة كالخركج من 

مجتمعاتهمن ال. كإنما كجهها ناليحةن إلى المسلمين جميعان بمن فيهم الذين كقعوا في براثن تلك 
عليو كسلم أماـ المسلمين جميعان ىذا الدكاءن  الفتنن فتالوركا كيف يضع رسوؿ اهلل صلى اهلل

كيهيب بالمسلمين جميعان أف يجنحوا إلى  ىذه الوسيلةن كأف يلجأكا إلى ىذه الطريقة. ترل لو 
 أنهم جميعان انالاعوا إلى أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما الذم كاف يجرم؟

 

من جراء انالياعهم الكلي ألمر رسوؿ  عندما ينالاع المسلموف جميعان فلن يقع ىؤالء المسلموف
اهلل صلى اهلل عليو كسلم في عزلةن الذم يقع في عزلة كاحد أك اثناف أك ثبلثةن كلكن عندما يالغي 
المسلموف كلهم في سائر المواقع التي انحطوا فيهان كمن خبلؿ سائر الوظائف التي يؤدكنهان ثم 

هن فلنهم لن يقعوا من جٌراء ذلك في عزلة ينالاعوف لوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذ
 ق ؛ ذلك أنها استجابة ه جماعية تربوية مثلى ألمر المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ.

 

كإذا تاه اإلنساف أماـ ىذا المعنى الدقيع الذم يدؿ عليو ىذا الحديث النبوم الشريفن فليقف 
ا قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أماـ الحديث ااخر الذم يشرحو كيزيده بيانان كجبلء. عندم
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فيما ركاه الترمذم كالنسائي كأبو داككد كابن ماجوهلل "بل تأمر بالمعركؼ كتنهى عن المنكر" بعد  
كبلـو كحوار "حتى إذا رأيت شحان مطاعان كىولن متبعان كدنيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأمو برأيو 

 فعليك بخاصة نفسك كدع عنك أمر العامة ".

 

تجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بهذا النال  أفيتجو بو إلي  دكف غيرم!؟ أـ يتجو بو إلى من ي
إليك دكف أخيك! إنو يخاطب بهذه الناليحة المسلمين جميعان يقوؿ لكل فردو فردو منهم "إذا 

رأيت شحان مطاعان كىولن متبعان كدنيا مؤثرةن كإعجاب كل ذم رأمو برأيو فعليك بخاصة نفسك" أم 
ك بأسرتكن بمن يلوذ بكن بمن تستطيع أف تهيمن عليهم إذا أمرتن كتستطيع أف تمضي علي

 نالائحك فيهم إذا نالحت. ىذا معنى قولو عليو الالبلة كالسبلـهلل "فعليك بخاصة نفسك".

 

ناليحةه ىمس بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في أذف كل مسلمن فما تتوقعوف كما تتالوركف 
كقد كقعنا فيهان فبل كاهلل ال يستطيع مسلمه أف ينكر  -ا رأكا ىذه الحاالت لو أف المسلمين عندم

أننا رأينا الش  المطاع كالهول المتبع كالدنيا المؤثرة كإعجاب كل ذم رأمو برأيون رأينا ذلك حيثما 
منا نظرنا كحيثما قٌلبنا كجوىنا. أرأيتم لو أننا جميعان طبقنا أمر رسوؿ اهلل ىذا؟ لو عاد كل كاحدو 

إلى أسرتو يرعى شأنو كيحرس دينو كيضحي بكل شيء في سبيل أف تبقى ىذه األسرة في حالنو 
حالين من التمسك بأكامر اهلل كاالنالياع لشرع اهلل. مالذم كاف يتم في المجتمع؟ إذان لذابت 

التضاريسي كلهان كلذابت العوائع أجمعن كلفلت األسلحة الماضية كلها التي تشهر من قبل أعداء 
 اهلل سبحانو كتعالى ضد دين اهلل.

 

كلكن المسلمين ال يىعوف نالائ  المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن كإف تعجب لشيءو فاعجب 
لمسلمو يقوؿ إنو داعو إلى اهلل يوصي بأف ال نذكر ىذا الحديث كأمثالو في ىذا العالر ألنو يعلم 

 ثم قلو. ىذا الكبلـ خطابه تربوم المسلمين معنىن من معاني السلبية. تعلم معنى كبلـ رسوؿ اهلل
 أخاذ يخاطب بو المسلمين جميعانن
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كأذكر أنني قلت مرةن مثاالن مالغران لهذا المعنى التربوم الجليل لو أنك نظرت إلى قاعة الدرسن 
فوجدت الطبلب في ىمس كفي حالة من الفوضىن كعرفاء ىذا الفالل يزيدكف الفوضى فوضى 

ج ضجيجان من حيث يريدكف أف ييسكتوا ىؤالء الطبلب في تلك إلى جانبهمن كيزيدكف الضجي
القاعة. ما السبيل األمثل للقضاء على ىذا الضجيج كإلنهاء ىذه الفوضى؟ السبيل أف يقوؿ قائله 

أم إذا عاد إلى خاصة  -منهمهلل ليسكت كل كاحد منكم نفسون إذا أسكت كل كاحد منهم نفسو 
فلف القاعة في اللحظة التي تليها تتحوؿ إلى نظاـ كتتحوؿ  -شأنو كترؾ من حولو زمبلئو كإخوانو 

 إلى ىدكء.

 

ىذا ما يقولو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كما أكثر األمثلة التي تجسد معنى ىذه 
الناليحة التي يوصينا بها المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن كلكني أضعكم من ىذه األمثلة كلها 

 عي كاحدهللأماـ مثاؿو عمليو كاق

 

أرأيتم لو أننا اليـو كقفنا أماـ قولو عليو الالبلة كالسبلـ "فعليك بخاصة نفسك كدع عنك أمر 
العامة" فقاؿ كل منا بلساف حالو إف لم يكن بلساف مقالو لبيك يا رسوؿ اهلل ىا أنا ذا أعود إلى 

أفعل ما أشاء في  أسرتي كخاصة بيتي ألرعى شأنها كألحرس دين أكالدم كبناتين فأنا أستطيع أف
بيتي كداخل أسرتين كىا أنا ذا أضحي بكل شيء في سبيل أف أينشئ أكالدم كبناتي سائرين على 
صراط اهلل ملتزمين أكامر اهللن مالطبغين بالفضيلة بكل مظاىرىا كمعانيها كأنفذ ىذا كتنفذ أنت 

على خاصة دينو في بيتو  األمر ذاتو كينفذ كل مسلمو في داره ىذه الوصية النبوية الغاليةن فيشرؼ
 في أسرتو.

 

إالـ كانت ستأكؿ أحواؿ تلك الموجات التي تعارض دين اهلل عز كجل كالتي تحاد الفضيلة إف في 
الشوارع أك في بعض المدارس إالـ سيأكؿ ىذه الحاؿ؟ إذان لرأيتم أف رجوع كل إنسافو إلى خاصة 

نفسو ىو الذم يقضي على ىذه االمشكلة التي يظل كل كاحد منكم في كل يـو يسأؿ عنها.  
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صنع ببناتي كبالحجاب؟ كيف أصنع بمسألة التوفيع بين الفضيلة كبين ما تدعو إليو كيف أ
 الشبيبة كيف أصنع بهذا كذاؾ؟

 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يريك الدكاء من خبلؿ أقالر طريعن كمن خبلؿ أيسر سبيلن لكنو 
بون كلكنو الدكاء ليس الدكاء الذم  خذ أنا نفسي بو فق ن كال الدكاء الذم تأخذ أنت نفسك 

الذم يأخذ كل المسلمين أنفسهم بو. يقوؿ لنا عليو الالبلة كالسبلـهلل العبلج ىذا "عليك بخاصة 
نفسك" كن حارسان على دين أسرتك بناتك أكالدؾن تستطيع أف تفعل ما تشاء في بيتكن تستطيع 

ل مسلم يرعى أف تسير ابنتك على النهج الذم تشاءن أنت كليها كىي من خاصتك. فلذا أقبل ك
 كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فلف ذلك التيار الخارجي يذكبن ثم يذكبن ثم يتبلشى.

 

كلكن عندما ينسى كله منا ىذه الخاصة التي أمرنا اهلل عز كجل بهان ثم يضع المناظير على عينيو 
ن قفزان فوؽ كاجب لينظر بها بعيدان بعيدان قفزان فوؽ كاقع بيتون قفزان فوؽ كاجب رعاية أسرتو

التضحية بكل شيء في سبيل الفضيلة التي شٌرؼ اهلل سبحانو كتعالى بها ىذه األمةن فلف ىؤالء 
المسلمين يراكحوف عندئذو في مكانهمن كلن يستطيعوا أف يأتوا بأم نتيجة ق . ىذا معنى كبلـ 

 رسوؿ اهلل إف في الحديث األكؿ أك في الحديث الثاني.

 

المسلمين كيف يتيهوف عن ىذا النهج التربوم األٌخاذ الهادئ البعيد عن الفتنن فانظركا إلى كاقع 
 كالبعيد عن الضجيجن كالبعيد عن أم إثارة.

 

كانظركا أيها األخوة إلى ىذا المعنى كيف يجتمع ثم يجتمع في كلمات قدسية يسيرة من بياف اهلل 
لى اهلل فركا إلى اهلل من ماذا؟ من كل شيء عز كجلهلل "ففركا إلى اهلل إني لكم منو نذيره مبين" فركا إ

يتعارض مع النهج الذم يرضي اهلل سبحانو كتعالىن من كل شيء يتعارض مع األكامر الٌربانية التي 
خاطبكم اهلل عز كجل بهان فركا إلى اهلل من الفتنن فركا إلى اهلل من الضوضاءن فركا إلى اهلل من 

كا إلى اهلل سبحانو كتعالى من أعماؿ كحركاتو ال تنقل القاؿ كالقيل الذين ال رصيد لهمان فر 
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اإلنساف خطوة إلى األماـن فركا إلى اهلل التزموا بأكامر اهلل سبحانو كتعالىن كليكن كل منكم قائمان 
بأمر نفسون كليكن كله منكم حارسان على دينون كعندما يكوف حارسان على نفسو فبل بد أف يكوف 

 ان.حارسان على خاصة بيتو أيض

 

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يبالرنا بمعاًف كبلـ سيدنا كحبيبنا محمدو عليو الالبلة كالسبلـ كأسألو 
عز كجل أف ينبهنا إلى األدكية التي تشفي جركحنا كتنهي  المنا كتقضي على مالائبنا لو تنبهنا 

 إليها كلو عدنا إليها بتأمل كتدبر.

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1675 ~ 
 

 كٚاء اٌّؾٕخ اٌنٞ مً٘ ػٕٗ اٌىض١وْٚ

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ن ككلنا نبالر الذؿ الذم حاؽ بهمن كالمهانة التي أحاطت بهم من  كلنا نرل محنة المسلمين اليـو
حولهمن ككلنا قادره على أف يحلل مظاىر ىذه المهانة أبدع تحليل كأف يذىب في تالويرىا كفي 

ن كىم يتوىموف أنهم إيضاح أسبابها بكل  دقةو كبكل بيافو كاملن كىذا ما يفعلو كثير من الناس اليـو
بهذا الكبلـ يعالجوف ىذا الذؿ الذم حاؽ بهمن كىذه المهانة التي ضربها اهلل سبحانو كتعالى 
عليهم. فكأننا إذا صٌورناىا أماـ األخيلة كاألذىاف بشكلو بليغو بػىيٍّنن ككأننا إذا استثرنا لواعج 

 نفوس كىىي جنا حماسة القلوب نكوف بذلك قد ارتفعنا عن المشكلة كتحررنا من كىدة ىذا الذؿ.ال

 

كلكن أال تبلحظوف أف ىذا كبلـ ال فائدة منون كأف ىذا اجتراره لشيءو ال ثمرة من كرائون ماذا  
بين يفيدني أف أجلس فأصف الدكاء؟ كأف أعود فأكرر كصفو كلما مللت من تكراره؟ كأف أعود فأ

خطورة الداء؟ كأف أبين  ثاره الجسيمة الفتاكة في الجسم؟ ما فائدة ىذا العمل كأنا ال أقدـ من 
 كراء ذلك دكاءن لهذا الداء؟ 

 

ىذا ىو كاقع المسلمين اليـو .. فأنا أعلم أف ىنالك خطب طنانة رنانةن يتحدث أربابها من خبلؿ 
رضن كعن المآسي التي تفتت القلوب فعبلنن ىذه الخطب عن محنة اإلسبلـ في كثيرو من بقاع األ

كلكن الناس يالغوف ثم يالغوف ثم يالغوف فبل يجدكف حاليلة لهذا الكبلـ سول أف يتحوؿ 
السامع في أحسن األحواؿ إلى شواظو كلهبن كتخرج ىذه الشعل من المسجد دكف أف تعلم ماذا 

 تالنعن كما الذم ينبغي أف تفعل؟

 

يرسموفن بوسعي أف أرسم لكم الداء كما يرسموفن كأف أصفو  بوسعي أف أرسم لكم الدكاء كما
لكم بأبلغ مما يالفوفن كلكني مهما فعلت كمهما فعلوان لن أستطيع كلن يستطيعوا أف يأتوا 
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بوصفو لذلك أبلغ مما كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ككلكم يعلم ماذا قاؿ رسوؿ اهلل 
 كىو يالف الداء. صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي  

 

الداءهلل "ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلةي إلى قالعتها. قالواهلل أمن قلةو نحني يا رسوؿ اهلل 
يومئذ. قاؿهلل ال بل أنتم كثير كلكنكم غثاءه كغثاًء السيل" ىذا ىو الداء. "كسينزًعىن  اهللي الرىبة من 

تمراره أيضان لبياف الداءن قاؿ أحد الالحابةهلل قلوًب أعدائكم كسيقًذفىن  في قلوبكم الوىن" كىذا اس
 ما الوىن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل "حبي الدنيا ككراىيةي الموت". 

 

مهما أردنا أف نالف أدكائنا التي تىحكمت بنا كبنفوسنا فلن نستطيع أف نقر كبلمان أبلغ مما قالو 
ن الدكاء؟ كالدكاء مرسوـه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ىذا ىو الداء. أفبل ينبغي أف نبحث ع

في كتاًب اهلل عز كجل ًلمىن أرادى أف يتأمل كًلمىن أراد أف يىتدبر. الدكاءي موصوؼه كمكرر كلكن 
اإلنساف الذم يمر على األلفاظ دكف أف يتدبرىا بفكره لن يشعر بأنو من ىذه اايات أماـ دكاءو 

 ناج  يالفو اهلل سبحانو كتعالى لهؤالء الناس.

 

ثبلن قوؿ اهلل عز كجل في ىذه ااية القاليرة الوجيزةهلل "يا أيها الذين  منوا إذا لقيتم فئةن اقرأكا م
فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لعلكم تفلحوف". فاثبتوا. كأف قائبلن يقوؿهلل ما دكاء الثبىات ككيف نستطيع 

ذكركا اهلل كثيران لعلكم أف نثبت؟ يأتي بياف الدكاء جوابان على ىذا السؤاؿ في بياف اهلل قائبلنهلل "كا
تفلحوف"ن ما أكثر الناس الذين يمٌركف على ىذا الكبلـ مٌر الكراـ؛ بببلىة كبدكف أم كعين ال 

 تستوقفهم ىذه الكلمة أبدان "كاذكركا اهلل كثيران".

 

بل إنني أقوؿ لكم شيئان  خرهلل ما أكثر الذين إذا ذيكٍّركا بهذا الدكاء استخفوا بو كاستهانوا بو 
ضوا عنو كعمن يالفو لهمن فلذا أرادكا أف يناقشوا كأف يػيعىبٍّركا عن ما في أنفسهم قالواهلل إف كأعر 

ىذا الدكاء إنما تستعملو العامةن أما الخاصة من المسلمين الذين ينبغي أف ييخىًططوا كينشطوا 
 عز كجلهلل كيفعلوا كيتحركوا فلنما يبحثوف عن دكاءو  خرن كال عجب أنهم يقفوف كثيران عند قوؿ اهلل



  

 ~1677 ~ 
 

"كأعدكا لهم ما استطعتم من قوة كمن رباط الخيل تيرىبوف بو عدك اهلل كعدككم" كيتفننوف في 
تحليل ىذا الكبلـ كفي مبلحقة أبعادهن كلكني ما رأيت كاحدان كقف أماـ ىذا الكبلـ ااخرهلل "يا 

. فكانت العاقبة أنهم ال أيها الذين  منوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لعلكم تفلحوف" 
جمعوا العدة الكافية التي أمر اهلل بجمعهان كلم يجتمعوا حولهان كال ذكركا اهلل سبحانو كتعالى كما 

 أمر في ااية األخرلن أعرضوا عن الدكاءين معان. لماذا؟ 

 

خالي عن ألف إعداد العدة إنما ىي ثمرةه كنتيجةه لئلكثاًر من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن فالقلب ال
ذكر اهلل ىذا القلب ال بد أف ييالب  خاليان عن الخوؼ من اهللن كمن ثىم البد أف يالب  خاليان عن 
تعظيم حرمات اهللن كمن ثىم البد أف يالب  خاليان عن محبة اهلل عز كجلن كإذا خبل القلب عن ىذا  

الزعامة حب كلو فقد أصب  كعاءن فارغان ليستقبل حب الدنيا حب الشهوات حب األىواء حب 
الرئاسة حب المنافسة على طريع الحكم ككراسٌيون كإذا أصب  كعاء القلب مليئان بهذه األشياء 
فماذا عسى أف تجدم العدة؟! كماذا عسى أف يجدم العدد؟ كماذا عسى أف تجدم الخطب 

 النارية أيها األخوة؟ 

 

كالبارم عز كجل حكيم ككلكم أصلي المسألة تبدأ من ىنان تبدأ من القلبن من ذكر اهلل عز كجلن 
يعلم أف من صفات اهلل سبحانو كتعالى دقةي ًحكمتو. لماذا رب  بين مواجهة الفئة المعادية لنا 

كالمتربالة بنا كبين اإلكثار من ذكر اهلل عز كجل؟ ذلك ألف ىذا العدك يعتمد على سبلحين اثنين 
 يعتمد عليو.سبلحه منظور ىو ثانومه جدانن كسبلح خفي ىو األساسي الذم 

 

ىذا السبلح الخفي الذم يعتمد عليو ىو البحثي عن ثغراتو في صفوؼ المسلمينن ىو البحث 
عن شهوات المسلمين المتجهة إلى األرضن المتجهة إلى الماؿن المتجهة إلى الزعامات المتجهة 

كليستثمرىان عن إلى األىواء كالغرائز كنحو ذلك .. عندئذو ييقًبل ىذا العدك ليستغل  ىذه الثغرات 
طريع ىذه الغرائز يػيقىسٍّم المسلمين بضعان كفئات متناحرة متخاصمةن ييقسٍّم المسلمين فئاتو 

متدابرة. كما أيسر أف يتقسموا عندما يجد أف مهول قلوبهم الماؿن عندما يجد أف مهول قلوبهم 
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بلح الخفي األكؿ الزعامة .. االستكبار .. الشهوات الخفيةن عدكنا درس ىذا كلو ىذا ىو الس
 الذم يعتمد عليو العدك.

 

فلذا استعمل ىذا السبلحن كنظر إلينا فرأل كيف أنٌا قد أصبحنا فئات متناحرة متخاصمةن كرأل 
أف ذلك المعنى الوحدكم الجامع ألشتات ىذه األمة قد زاؿ يـو زاؿ الدكاء الذم أمرنا اهلل عز 

فماذا عسى أف يستفيد المسلموف بعد ىذا مهما كجل بون عاد فاستعمل السبلح الثانوم الثاني. 
 تداعوا؟ 

 

إنهم يتنادكف كىم متباعدكف في أكديةو قىالٌية كل كادو بعيد عن الواد ااخرن كبين الواد الواحد 
كالثاني حواجز من الشهوات من األنانيات من الحزازات من حب الدنيا إلى  خر ما تعلموف من 

 ىذه األمور ..

 

سبحانو كتعالى لعباده الدكاءن ًذكر اهلل عز كجل. كأيعيذيكم أف تفهموا كلمة الذكر  من ىنا رسم اهلل
التي أقولها بالمعنى التقليدم المعركؼن الن المرادي بذكر اهلل عز كجل أف يظل القلب ذاكران مواله 

بلؿ أنو كخالقون أف يظل ىذا القلب دائمان متجهان إلى مراقبة قٌيـو السموات كاألرض؛ ييراقبو من خ
ن ييراقبو من خبلؿ أنو الرازؽ الذم ال رازؽ سواهن كأنو النافع الذم ال نافع سواهن كأنو  الحي القيـو
الضار الذم ال ضار سواهن كأنو الميدبٍّر الذم ال ميدبٌر سواهن كأنو الخالع الذم ال خالع سواهن كأنو 

 الناصر الذم ال ناصر سواه. ىذا ما أعنيو بذكر اهلل عز كجل.

 

فلذا أى لت األمة نفسها بهذا الذكر المستمرن كرب  كل كاحد منهم  أحداث الكوف ًبميحًدثهان 
تقلبات الدنيا بمقلبهان رب  النعمة بمنعمهان فلف ىذا القلب سرعاف ما يتجو بالحب إلى ىذا اإللو 

الحب كىذا الواحد األحدن فلذا اتجو القلب بالحب إليون نبع من ىذا الحب التعظيمن كأثمر ىذا 
التعظيم الرىبة كالمخافة من اهللن كعندئذو تتساق  من ىذا القلب محبة األغيارن محبة الدنيا محبة 
الشهوات التنافس على الزعامة التنافس على الرئاسة كل ىذا يتساق . كإذا تم ىذا األمر تحقع 
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بحانو كتعالى المسلمين الدكاءن كاتحد المسلموف كتهيئوا عندئذو لمجابهة عدكىم الذم يأمر اهلل س
بالثبات أمامو إذا جابههم. "يا أيها الذين  منوا إذا لقيتم فئةن فاثبتوا". لكن ال كاهلل ال نستطيع أف 

 نثبت كإف قلوبنا مشدكدة إلى أىوائنان إنما يكوف الثبات بعد ىذا الدكاء الذم أقولو لكم.

 

األجنبية البعيدة النائية إلى إلقاء محاضرة كلقد قلت البارحةهلل إنني ديعيت في بلدة من ىذه الببلد 
كفاجأتي القـو عندما قلت لهمهلل سيكوف موضوع محاضرتي "ذكرى اهلل ذلك الجانب المنسي من 

 حياة المسلمين"

 

كانت ىذه الكلمة كىذا العنواف مفاجئة لهؤالء الناس. فلماذا كاف ىذا العنواف مفاجئةن؟ ألنو لم 
م المثقفوف كىم الفكريوف كىم الحركيوف عن موضوعو كهذا يكونوا يتالوركف أف أحدثهم كى

. كرأيت كقع المفاجأة على النفوس.  الموضوعن ذكر اهلل الجانب المنسي في حياة المسلمين اليـو
قلتي لهمهلل ىذا ىو الدكاء الذم أنتم بأمسٍّ الحاجة إليون كالدليل على ذلك تيعجيبكم من ىذا 

مفاجأة التي رأيتيها في نفوًسكم. أال تقرأكف كتاب اهلل؟! أال الموضوعن كالدليل على ذلك ىذه ال
تبلحظوف كم يدعوكم اهلل إلى أف تعالجوا أدكائكم كأمراضكم ككل ما قد يحيع بكم من مهانة كذؿ 

 بهذا الذكر؟ ىذا ىو الدكاءي أيها األخوة.

 

ن ىذا  فلف عز  عليكم أف تفهموا ىذا الكبلـ أك أف تستوعبوهن فانظركا إلى ما قد أحاط بنا اليـو
 الذم أحاط بنا اليـو يتمثل في ببلءين اثنين.

 

الببلء األكؿهلل كىو الببلء األعظم ىو تالدع المسلمينن كتحولهم إلى شيعو كفئات متناكرة 
متخاصمةن كإف لم تكن متخاصمة في الظاىر فهي متخاصمة في الباطن. ىذا الببلء األعظم 

تناكرنا كبمقدار ما أصبحنا شيعان كفئات متخاصمةن بمقدار ما  يتمثل بعد ىذا في أننا بمقدار ما
امتدت منا األيدم كالقلوب لمواالة أكلئك األعداءن أال تعلموف األدلة أال تعلموف الشوارع 

الجديدة كأسمائهان أال تعلموف المواليد الجديدةن أال تعلموف العواطف التي ال يمكن أف ييخمدىا 
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م تذكرةن ىذا في الوقت الذم نبلحظ فنجد أف ىذه األمة المسلمة أم قرار أك أم كبلـ أك أ
بالنسبة لنفسها قد تحولت إلى فئاتو متخاصمةو متهارجة متباعدةن ككلكم يقرأ كبلـ اهلل ككلكم يقرأ 
قولوهلل "ترل كثيران منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أف سخ  اهلل عليو كفي 

كلو كانوا يؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليهم لما اتخذكىم أكلياء" ىذا كبلـ العذاب ىم خالدكفن 
 اهلل سبحانو كتعالى. فهذا ىو الببلءي األكؿ.

 

الببلء الثانيهلل تلك النيراف التي تشتعل ىناؾن ىذا الببلء الثاني جاء فرعان عن الببلء األكؿن فمن 
لؤلصلن كمن أراد أف يتساءؿ ماذا نالنع ألخوة  أراد أف يتألم للفرعن عليو قبل كل شيء أف يتألم

لنا مسلمين ييذىٌبحوف ىناؾ كىناؾ. فليتساءؿ من الذم يبارؾ ذلك التذبي  من الذم يالفع لذلك 
التذبي ن أك من الذين يناكركف من أجل ذلك التذبي ن إنهم أكلئك الذين ظننا أنهم انتالركا لنا 

 ور كأبعادىا؟ ىنان ىم أنفسهم. أفبل نعي أفبل ندرؾ األم

 

كأعود فأقوؿ ىذا ىو الداءن كال أريد أف أسير كراء الناس ألصف الداء كأضع في القلوب ناران ال 
تيخمدن إنما الذم يعنيني أف أضع أمامكم الدكاء أيها األخوةن الدكاء ىو توجيو القلب إلى الربن 

ن ذكر اهلل عز كجل على تطهير القلب من شوائب الدنيان كال كاهلل يكوف ذلك إال باإلكثار م
 المستويات كلها.

 

كالمعاصي نوعاف اثناف أيها األخوةهلل معاصو قلبية كمعاصو تبتلى بها الجوارحن أىوف بمعاصي 
الجوارح أماـ معاصي القلبن معاصي القلب المتمثلة  في الكبر المتمثلة في األنا المتمثلة في 

 تن تلك ىي المعاصي الميهلكة.الهول المتمثلة في التنافس ابتغاء االنتالار للذا

 

كانظركا .. إٌف  دـ عالا ربو إذ أكل من الشجرة كلكن سرعاف ما تاب اهلل عز كجل عليون كلكن 
إف اعتبرناىا  -معالية إبليس ال تزاؿ إلى اليـو معاليةن أغضبت الرب عليو؛ ذلك ألف معالية  دـ 

ةو ضىعيفىت عن الثبات أماـ شهوةو ىي معالية جوارح معالية إراد -معالية كىي معالية لغوية  نذاؾ 
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من الشهواتن أما معالية إبليس فهي معالية استكبار؛ معالية قلب. تلك ىي المعالية التي لم 
 تجد بابان مفتحان للتوبة أمامها.

 

نحن ابتلينا أيها األخوة بمعاصي القلوب .. زيرًعت محبة الدنيا في قلوبنا بدالن من محبة اهللن 
في أفئدتنا بدالن من مهابة اهلل سبحانو كتعالىن فلذا كجدنا نتائج  -كأم ناس  -زيرًعت مهابة الناس 

ما قد كقعنا فيو فما ينبغي أف نىتعٌجبن كإذا كجدنا  ثار أخطائًنا القلبية فما ينبغي أف نىنديب 
إسبلمنا. كلماذا ال ينتالر لنا إسبلمنا؟ متى كاف اإلسبلـ ينتالر ألعدائو متى كاف اإلسبلـ ينتالر 

 من يستغلو مطايا؟ ل
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 ِٓ ٔزبئظ اإلػواع ػٓ موو هللا ػي ٚعً

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 ف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها المسلمو 

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

إنني لم أجد فيما بٌينو لنا اهلل عز كجل في محكم تبيانو كفيما أكضحو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم في ىديًو دعوةن إلى عبادةو من العبادات كالدعوًة إلى ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كلم أجد في  

كفي سنة الرسوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ما يدؿ على أىمية ذكر اهلل عز كجل كتاب اهلل 
كتمٌيزه عن سائر العبادات كالطاعات األخرلن ما رأيت شيئان في كتاب اهلل عز كجل كال في سنة 

رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أدؿ على أىمية الذكر كخطورتو بين سائر العبادات 
ا من كبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في ذلك قولوهلل )الدنيا ملعونةه ملعوفه كالطاعاتن كحسبن

ما فيها إال ذكرى اهلل كما كااله(. كإف أردنا أف نضيف إلى ذلك فحسبنا قوؿ المالطفى صلى اهلل 
عليو كسلم في الحديث القدسي نقبلن عن ربو عز كجلهلل )أنا جليس من ذكرني فلف ذكرني في 

 فسين كإف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خيرو من مؤله(.نفسو ذكرتو في ن

 

كأقف قبل ذلك مع  يات في كتاب اهلل سبحانو كتعالى تيًل ي على العبد المؤمن أف يكوف ذاكران اهلل 
عز كجل في كل حاؿ. كانظركا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل )كاذكر ربك في نفسك تضرعان كخفيةن كدكف 
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ؿ كال تكن من الغافلين( بل انظركا كيف يبين البارم سبحانو الجهر من القوؿ بالغدك كااصا
كتعالى أف للذكر ًذكًر اهلل عز كجل أثرين قد يبدكاف متناقضينن كلكن بينهما كماؿ التناسع فيقوؿ 

مرةنهلل )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب). كيقوؿ في مكافو  خر كىو يالف المسلمين الالادقين 
اهلل بحعو كصدؽ يقوؿ عنهمهلل )الذين إذا ذيكر اهلل كىجلت قلوبهم( كالمؤمنين السائرين على صراط 

كأكؿ الكبلـهلل )إنما المؤمنوف الذين إذا ذيكر اهلل كجلت قلوبهم) كذلك عندما نزلت  يات جوابان 
عن سؤاؿو سألو بعض الالحابة عن كيفية تقسيم الغنائم فأنزؿ اهلل قولوهلل )يسألونك عن األنفاؿ قل 

وؿ فاتقوا اهلل كأصلحوا ذات بينكم كأطيعوا اهلل كرسولو إف كنتم مؤمنين * إنما األنفاؿ هلل كالرس
المؤمنوف الذين إذا ذكر اهلل كىًجلت قلوبهم كإذا تليت عليهم  ياتو زادتهم إيمانان كعلى ربهم 

 يتوكلوف(

 

فانظركا كيف أكض  أف الذكر يبعث في القلب االضطراب كالوجل عندما ينبغي أف يكوف القلب 
متالفان بذلكن كأف الذكر في الوقت ذاتو يبعث في القلب الطمأنينة كالسكينة عندما ينبغي أف 

 يتالف القلب بذلك.

 

أجل لم أجد دعوة إلى طاعة من الطاعات ال في القر ف كال في السنة كالدعوة إلى اإلكثار من 
األدكاء كلها التي قد ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كلم أجد ما يدؿ على أف الذكر ىو دكاء ناجع ضد 

 كذكر اهلل سبحانو كتعالى.  -كما يقولوف   -تتسرب إلى كياف اإلنساف كتتوضع في قلبو 

 

كمع ىذا فأنا أنظر كأتأمل فأجد أف المسلمين اليـو في شغلو شاغلو عن ذكر اهلل عز كجلن كأنا ال 
المقبلين على اهلل عز أتكلم عن التائهينن كال أتحدث عن الشاردين كالفاسقين كإنما أتكلم عن 

كجل بحسب الظاىرن قد تجدىم يتبلقوف كيتناقشوف في قضايا اإلسبلـن كقد تجدىم يتجادلوف 
في أحكاـ ىذا الدينن كقد تجدىم يتحدثوف عن  ياتو في كتاب اهلل يستخرجوف منها المعاني 

ن كقد تجدكنهم كاألحكاـن كقد تجدكنهم يتكلموف عن حياة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
يتحرقوف على األحكاـ اإلسبلمية كالمجتمع اإلسبلمي أين غاب؟ كلماذا ال يعود؟ كلكن قٌلما تجد 
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بين ىؤالء الناس من ينبض قلبو بذكر اهلل عز كجل دائمان أك غالبان أك من يتعهد قلبو بوردو دائم من 
 ذكر اهلل سبحانو كتعالى.

 

قد رأينا في كاقعهم الذم نتأملو فنراه جًلٌيانن نرل الشيء كلما كاف حاؿ المسلمين اليـو ىكذان ف
الذم يؤلم كالذم يحير األلبابن ألباب من ال يعلموف أىمية ىذا الذكرن تنظر فتجد المسلمين 
بحسب الظاىر يالولوف كيجولوف كيفوركف تحدثان عن اإلسبلـ كحماسة إلعادة بنياف اإلسبلـ 

ركوف إال في أماكنهم. كذلك الذم يتحرؾ كيراكح في راسخان كما كافن كلكنك تجدىم ال يتح
 مكانو تمامان.

 

كما أكثر ما رأيت من يسأؿ كيستشكل كيف أف المسلمين يهتاجوف من أجل اإلسبلـ كيتحرقوف 
في سبيل اإلسبلـن كلكن اهلل سبحانو كتعالى ال يوفقهم لتطبيع شيءن كال يستقدموف خطوة كاحدة 

 . فما السبب؟ السبب أيها األخوة أف ىؤالء الناس مسلموف في الطريع الذم يحلموف بو ق
كأرجو أف ال أكوف مبالغان كال  -بأعضائهم بمظاىرىم بألسنتهم بل بقناعاتهم العقلية أيضانن كلكنهم 

غير مسلمين كمؤمنين بقلوبهم التي ىي مكمن العواطف كاألىواءن أجل ..  -متطرفان في الكبلـ 
ت عن ما تحتويو أفئدتهم كقلوبهمن لرأيت أف أفئدتهم تنطوم على لو أنك نبشت سرائرىم ككشف

حبو للدنيا على حبو للشهوات كاألىواءن تنطوم على رغبةو عارمة في الزعامةن تنطوم على 
عالبياتن تنطوم على أحقادن تنطوم على ضغائنن كل ىذا ىو الثابت المستقر في أفئدة كثيرو 

 منهم.

ىذه األدكاء بل مظاىر الزغل ىذه التي تكمن في القلب ال العقل مؤمن كمالدؽن كلذلك فلف 
تبرز ظاىرةن بل تبرز مقنعةن كمستورة بغبلؼ اإلسبلـن مستورةن بغبلؼ الدعوة إلى اهللن فأنا ال أعبر 
عن حقدم بالتعبير المكشوؼ الواض  الذم يدؿ على أف في قلبي مرضانن بل أيغلف حقدم 

 تي بالدعوة إلى دين اهلل سبحانو كتعالى.بالغيرة على اإلسبلـن كأيغلف عالبي
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ىذا المرض مرضه خطيرن ككثيره كثير في مجتمعاتنا اإلسبلميةن كلو أف كل كاحد من ىؤالء الناس 
عاد إلى قلبو كفحه سريرتو فحالان موضوعيان دقيقان كما يقولوفن لرأل أف بين عقلو الميًقر بدين اهلل 

الدنيا كأىوائها حاجزان حالينان؛ ىذا الحاجز الحالين كثفتو عز كجل كبين عواطفو المتجهة إلى 
األىواءن كثفتو الشهواتن كثفتو الطبيعة الحيوانية في كياف كلو منان كله منا معرضه لهذا. فما الذم 
ييذيب ىذه األمراض كاألكباء؟ كما الذم يزيل ىذا الحاجز مما بين العقل الذم يؤمن باهلل فعبلن 

أىوائو المنحطة الدنيوية المختلفة التي تتنوع إلى أنواعو كثيرة؟ ما السبيل؟ ال كالقلب المتجو إلى 
 سبيل إال اإلقباؿ إلى ذكر اهلل سبحانو كتعالى.

 حده من البشر كأعلمي يقينان أننيذكر اهلل عز كجل ىو الذم يذيب ىذه األدراف من القلبن أنا كا
فتي بين يديون فلسوؼ أعامل الناس من إذا نسيت اهلل عز كجل كنسيت مراقبتو لي كنسيت كق

منطلع الترفع عليهمن من منطلع استغبللهمن من منطلع اتخاذىم جنودان ألىوائي كشهواتين كأنا 
أعلم أنني سأتعامل عندئذو مع الناس أيان كانوا طبقان للعالبية التي أجتريىا في فؤادم كأحتضنها في 

أتحرر من ىذا كلون عندما أيكثر من ذكر اهلل عز  فكرم كنفسين كلكن في حالةو كاحدةو أستطيع أف
جلن كلست أعني قلتها مراران مراران لست أعني بذكر اهلل عز كجل ترداد اللساف عندما يكوف 

محجوبان عن الجناف معاذ اهللن ككذلك طبعان ال أعني بالذكر فرقعة السبحًة في اليد كقد أصبحت 
مين استبدلوا الذكر بو؛ يمسك أحدىم بالسبحة يتزين بها السبحة شعاران استبدؿ بو كثيره من المسل

إف سار في طريع سبحتو بيده إف كقف يتكلم سبحتو تتدلى من يده إف جلس في مجلسو سبحتو 
في يده يتجمل بهان كلسانو أبعد ما يكوف عن ذكر اهلل فضبلن على أف يكوف القلب يلهج بذكر اهلل 

ما الذم أعني أف يكوف القلب يقظان لمراقبة اهللن أف يكوف عز كجلن ليس ىذا ما أعنيو بالذكرن إن
 القلب متجهان إلى صفات اهلل سبحانو كتعالى كعظمتو.

 

ىذا الذكر القلبي ىو الذم ييحي كوامن توحيد اهلل عز كجل في الفؤادن كيطرد كل معاني العالبية  
على اإلنساف عندما  كل معاني األحقاد كالضغائنن كل مظاىر الشهوات كاألىواء التي تهيمن

يعافس الدنيا كيتعامل معها. أين ىم ىؤالء الذاكركف اهلل عز كجل كثيران كالذاكرات؟ أين ىم؟ انظر 
كتأمل تجد أكثر من يشتغلوف بالدعوة إلى دين اهلل جعلوا من ىذه الدعوة الحركية عوضان عن ذكر 

فراشو متعبان فلذا ذيكر بأف عليو أف اهلل سبحانو كتعالىن كلعل أحدىم إذا عاد إلى منزلو أكل إلى 
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يجلس ليذكر اهلل قليبلن أك يقـو قبيل الفجر ليذكر اهلل قليبلنن ربما قاؿهلل حسبي أنني قد أتعبت 
 نفسي النهار كلو في سبيل دين اهلل عز كجلن كقد  ف لي أف أستري .

 

بو من الطاعات أال كىو  نتيجة إعراضنا عن أىم ما أمرنا اهلل عز كجل -كانت النتيجة أيها األخوة 
أننا في الظاىر دعاةه إلى اهللن كفي الباطن نحمل قلوبان مليئةن بالحقًد كالضغينًة على عباد  -الذكر 

اهلل سبحانو كتعالى. ىذه ىي النتيجة التي  ؿ كله منا إليهان قلت في درس البارحًة في مسجد 
ود تقشعر لو جلود كل من  من باهلل دنكز قلتهلل  خر ما كقعت عيني عليو كبلـه تقشعر لو الجل

ككل من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من مراقبة اهلل كمن الخوؼ من اهللن رأيت من ينعت الحافظ ابن 
حجر العسقبلني الذم أىٌلفى كتابو المشهور المعركؼ في شرح صحي  البخارم الذم أىٌلفى كتاب 

 ؿ فيو أنو متذبذب في عقيدتو.الفت  فت  البارمن ينعتو بالتذبذب أص  ما يمكن أف يقا

 

كيف أتالور أف مسلمان يقوؿ ىذا الكبلـ كيف؟ ترل لو أف ىذا اإلنساف راقب اهلل كجعل لنفسو 
حظان من ذكر اهللن ساعةن في كل أربع كعشرين ساعة. ترل لو أنو جعل لنفسو حظان من ذكر اهلل عز 

الكبلـ!؟ أفبل يأتي ذكر اهلل عز كجل  كجل كلو حظان يسيرانن أفكانت تتركو مراقبتو هلل يقوؿ ىذا
لينبهو إلى كبلـ اهلل عز كجل في الحديث الالحي  "من عادل لي كليان فقد  ذنتو بالحرب"؟ أفبل 
يتالور ىذا اإلنساف احتماؿ عشرة بالمئة أف يكوف الحافظ ابن حجر من أكلياء اهلل عز كجلن غبر 

أىٌلف أعظم كتاب ترتفع فيو ىامة العالم  حياتو كلها يخدـ دين اهللن يحفظ حديث رسوؿ اهللن
 اإلسبلمي فخران أفبل أتالور أف يكوف ىذا من أكلياء اهلل عز كجلن أنعتو بالتذبذب.

 

عندما أكوف ذاكران هلل كعندما أشعر بأف اهلل يراقبني ال يمكن أف يتحرؾ لساني بمثل ىذا الكبلـ 
طلقانن ذلك ألف خوفي من اهلل يمنعنين أبدانن كال يمكن أف يتحرؾ قلمي بكتابة ىذه الكلمة م

كخوفي من اهلل ال يأتي إال من خبلؿ اإلكثار من ذكر اهللن كمن مراقبة أف اهلل يراقبني سبحانو 
 كتعالى. كيف يكوف ىذا؟
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ابن حجر العسقبلني الحافظ صاحب عقيدةو متذبذبة!! كمن يقوؿ ىذا الكبلـ؟ نجدمه يتظاىري 
ر بالدعوة إلى دين اهلل عز كجل. كاهلل إنني ألقوؿ كما قاؿ المثل بالغيرة على اإلسبلـن يتظاى

العربيهلل طف الالاع طف الالاع. بل كما قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كىو مثله 
قبل ذلكن أجل .. فقد طف الالاع طف الالاعن ذكر اهلل عز كجل نعرض عنون كإذا ذيكرنا بذكر 

متجهةن إلى أىوائنان كلكي نكوف قادرين على أف نطيل ألستنا بالسوء  اهلل حاربناهن لكي تكوف قلوبنا
كبقالة السوء في حع السلف الالال  من ىذه األمةن بل ليت أف األمر كقف عند ابن حجرن لقد  
كانت قائمة طويلة أصحاب أسماء ىذه القائمة كلها مينيت بالسباب كالشتائمن ىذا الببلء أيها 

ا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل عز كجلن إال اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو األخوة داء كال دكاء لهذ
كتعالىن فاذكركا اهلل كثيران كراقبوه كثيران إذا ذكرتموه كراقبتموه أك جعلتم ألنفسكم حظان من ذكر 
 اهلل عز كجل في كل يوـو كليلةن فلف أمرين يتحققاف في حياتكم كتشعركف بهما في طوايا أفئدتكمهلل

 

ألمر األكؿهلل الحب في اهللن حب عباد اهلل سبحانو كتعالى بمجرد أف تجد فيهم رائحةى التوجو إلى ا
اهللن ىذه ىي النتيجة األكلى؛ أم إنكم ستكوف ممن انطبع عليهم قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

سين فٌي كسلم فيما ركاه معاذ ابن جبل نقبلن عن رب العزة )كجبت محبتي للمتحابين فٌي كللمتجال
 كللمتزاكرين فٌي كللمتباذلين فٌي( ىذه ىي النتيجة األكلى.

 

النتيجة الثانية لئلكثار من ذكر اهلل عز كجلهلل األدب مع عباد اهللن فمهما رأيت من دكاًع االنتقاد 
كمهما رأيت من دكاًع التقاط العيوب كالثغراتن فلف األدب مع اهلل يجيرؾ إلى األدب مع عبادهن 

نتالاران لبياف الحعن كلكنك تقف عند النقد فق ن كال يجيٌرؾ النقد إلى انتقاصو لمن قد تنتقد ا
تنتقدهن ال يجرؾ االنتقادي إلى سبو ك شتمو لمن تنتقدهن لعٌل الرجلي  ب إلى اهلل سبحانو كتعالى 

تائبانن لعل ىذا النقد رأمه لك كأنت مخطئ كىو الماليبن كلكنك تجتهد كتدلي باجتهادؾن ىذا 
 أدب الخطابن كىذا ىو أدب التعامل مع عباد اهلل سبحانو كتعالى.ىو 
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كلكن إذا لم يكن لنا حظه من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن فبل الحب في سبيل اهلل يتحقع. من أين 
 يأتي حبي لعباد اهلل في سبيل اهلل عز كجل إذا لم يكن فؤادم يحتضن حبان اهلل؟

 

ل؟ فهيهات أف ينعكس عن ىذا الفؤاد الفارغ حبه لعباد إذا لم يكن يحتضن تعظيم اهلل عز كج
اهلل. أحبهم لمالالحي أحبهم ألىوائي كشهواتي فلذا انقلب األمر انقلب الحب إلى حقد كىذا ما 

.  نراه اليـو

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم. 
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 ا٢فخ اٌىجوٜ

 

الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

كثيرة تتسرب إلى كياناتهم كتتحكم في كجودىم بل في كثيرو إف المسلمين اليـو يعانوف من  فاتو  
من تالرفاتهم كأفكارىمن كالحديث عن ىذه اافات كأنواعها طويلن كلكن بوسعنا أف نعلم أف 
ىذه اافات التي تستشرم في كياف األمة اإلسبلمية اليـو تلتقي على  فة كاحدة ىي منها بمثابة 

فة الكبرل ىيهلل الجهل بدين اهلل سبحانو كتعالى. كبتعبيرو الجذع من األغالاف الكثيرةن ىذه اا
 خر ىيهلل القفز إلى التعامل مع اإلسبلـ قبل التفهم لحقيقة اإلسبلـ كقبل التفقو الراشد بعلومو 
كحقائقون كلو أف المسلمين ال سيما العاملوف منهم في حقوؿ اإلسبلـ كالدعوة إلى اهلل سبحانو 

على دراسة اإلسبلـ من ينابيعون كعلى التدقيع في مفاىيمون كالفقو كتعالى عكفوا بادئ ذم بدء 
؛  بأحكامو كالوقوؼ على الفوارؽ الظاىرة بين المتشابو الذم يلتبس على كثيرو من الناس اليـو

 أنواعو كأشكالون إذان لحاٌلنوا أنفسهم ضد كل ىذه اافات المتفرعة األخرل.

 

طويل كال تفي بو دقائع في مقاـو كهذا المقاـن كلكني كالحديث عن مظاىر ىذه الجهالة حديثه 
أضعكم من ذلك اليـو أماـ نماذج لعلها تبين لنا خطورة ىذه اافة التي نعاني منهان كالتي قلما 

 نتنبو إليهاهلل
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ىنالك كثير من األمور التي تشتبو على الجاىلن كال يمكن أف تلتبس على العالمن يتيو فيها كثير 
ن ال بل كثيره من الذين يتحركوف في نطاؽ الدعوة إلى اهلل سبحانو كتعالىن من المسلمين ال يـو

ىنالك من يلتبس عليو االعتزاز الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو مع االستكبار الذم نهى اهلل 
سبحانو كتعالى عنون كعندما يلتبس عليو ىذا األمر بذاؾ يختل  عليو السبيبلف كينح ن  نان في 

ع ك نان في ىذا الطريعن دكف أف يتبين النتائج الوبيلة التي تفد إليو من جراء ىذا ىذا الطري
 االلتباس.

 

ىنالك أناس كثيركف يلتبس عليهم ما سماه الفقهاء بدار الكفر أك األماف أك العهد كلها أحكاـ 
ـه أخرل فقهية كثيرةن ما أكثر ا لذين يلتبس فقهية كثيرة بما يسميو الفقهاء بدار الحعن كلها أحكا

عليهم ىذا بذاؾن كينحطوف من جراء ىذا االلتباس في سبل متشابهةو يخلطوف من جراء ذلك بين 
 الجائز كالمحـر من أحكاـ اهلل سبحانو كتعالى.

ىنالك كثيره ككثير من المسلمين يلتبس عليهم معنى الجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو في 
معنى الثأر الذم نهى اهلل سبحانو كتعالى عنو كأبطلو كعادةو  ىسنة سبيل إعبلء كلمة اهلل عز كجل ب

من عادات الجاىلية التي نسخها اإلسبلـن فينحطوف في طرؽ الثأر إنتالاران للنفس كذاتيتها كىم 
 يتالوركف أنهم يسيركف في طريع الجهاد إلى اهلل سبحانو كتعالى.

مية التي شرفنا اهلل عز كجل ككلفنا بهان ىنالك من يلتبس عليهم سبيل القياـ بالحقائع اإلسبل
كالدعوة إلى دين اهلل سبحانو كتعالى ىدايةن كتعريفان بما يسمى اليـو بالسير إلى إقامة المجتمع 

 اإلسبلمين كما أكثر الفرؽ الكبير بين ىذا كذاؾ.

لى من ىنالك من يلتبس عليهم العكوؼ على تعلم الفقو اإلسبلمي كحقائع دين اهلل سبحانو كتعا
ينابيع العلم التي تتمثل في كتاب اهلل كفي سنة رسوؿ اهلل كإجماع أئمة ىذه األمةن بما يسمى اليـو 

 الفكر اإلسبلمي.

ىذه نماذج يسيرة من كثير ككثير .. تالوركا مسلمين يتحركوف في ساحة العمل اإلسبلمي أيان كاف 
سيركف من ىذه الحقائع المتشابهة في نوعو كأيان كاف مظهرهن كيف تكوف الثمرة كالنتيجة عندما ي
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طرؽو متداخلة كقد التبس عليهم في نطاؽ ذلك الحبلؿ بالحراـ كالجائز بالممنوع كالمطلوب 
 بالميحىـر كيف تكوف النتيجة؟

كالوقت يضيع عن أف أبين لكم الفرؽ بين ىذا كذاؾن كلكن ال بد أف أضرب أمثلةن كال بد أف 
 أضعكم من ىذا أماـ شواىدهلل

 

ربى اهلل سبحانو كتعالى عباده المؤمنين على أف يكونوا أعزةن بليمانهمن كلكنو حذرىم من أف  لقد
يكونوا مستكبرين بأنفسهم. فهل عرؼ المسلموف اليـو الفرؽ بين ما طلب كبين ما نهى عنو؟ 
 ينبغي أف أحرص دائمان على أف أكوف عزيزان باإليماف الذم شرفني اهلل بو. فما معنى ذلك؟ معنى
ذلك أف اهلل كلفني بأف أسلك مع ااخرين سبيبلن ال ييهاف اإلسبلـ كالدين من خبلؿ شخالين 
ينبغي أف ال أيمكن الناس من أف ييهينوا دين اهلل عز كجل من خبلؿ اإلىانة التي قد تتجو لذاتي. 

لن تلك ىي العزة التي أمرنا اهلل عزكجل أف نمارسهان كذلك معنىن من معاني قولو عز كجلهلل "ك 
يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين سبيبلن". كىذا معنىن من معاني قولو تعالىهلل "كهلل العزةي كلرسولو 

 كللمؤمنين".

أما االستكبار فهو أف أحاذر أف تنخدش ذاتيتي الشخالية من خبلؿ االىتماـ بذاتين كريب إنسافو 
أماـ الناسن يجعل من اإلسبلـ مستكبر يجعل من اإلسبلـ ضحية في سبيل أف تبقى ذاتيتو شامخةن 

 مطية بل يجعل منو منديبلن ليقي بهذا المنديل سمو ذاتو ككبرياء نفسون تلك ىي الكبرياء المحرمة.

أما العزة التي طلبها اهلل سبحانو كتعالى منان فهي أف أنظر فلذا كجدت أف ىنالك من يريد أف 
ين بشيءو من شعائره من خبلؿ كجودم يستهين باإلسبلـ من خبلؿ مظهرم اإلسبلمين أك أف يسته

الدينين فينبغي أف أتحوؿ إلى إنسافو  خر قد يبدك كيظهر أماـ كثيرو من الناس بأنو إنساف كبرياءن 
كلكن اهلل يرل ما استكن في القلوبن كيرل ما قد خفي في السرائرن ىنا تكمن العزة التي أمرنا 

ىر تقينا من ىذا االلتباس لو درسنا كلو تعلمنا اهلل عز كجل بهان ككم في حياة المسلمين من مظا
 كلو ريبينا في ظبلؿ التربية الربانية التي أعرضنا أيما إعراض اليـو عنها.
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نحن كثيران ما نفتي الفتاكل الباطلة من خبلؿ التباسات كثيرة قد استقرت في أذىاننا بين كلمة 
كل التي تقوؿ على ألسن كثير من ىؤالء الكفر أك دار الكفر كدار الحعن ما أكثر ما أسمع الفتا

الناس التائهينن إف الشريعة اإلسبلمية تبي  التعامل بالربا في دار الكفرن فليس على المسلم من 
حرج إذا كجد نفسو خارج دائرة اإلسبلـ بين أناس غير مؤمنين باهلل عز كجل أف يتعامل معهم 

مريئانن كلم يقل أحد من الفقهاء ىذان كإنما قاؿ فريعه  بالربان كأف يأخذ الفوائد الربوية كيأكلها ىنيئان 
من الفقهاء أنو إذا دخل اإلنساف دار حربن دار حرب ال دار كفرو تدخل في دار المعاىدة أك 
األمافن دار حربو أعلن عليها إماـ المسلمين أك أئمة المسلمين جميعان الحرب. قاؿ فريع من 

أف يقامر ىؤالء الحربيين بشرط أف يستيقين أنو ىو الذم  الفقهاءهلل ال حرج إذا دخل دار الحرب
سيرب  كلم يخسر ىذا رأمن كقد قيس عليو من قبل البعض أكل الربا. أماـ دار األماف أما دار 
العهد كىي الدار التي ينطبع عليها كاقع ىذه الببلد الغربية المختلفةن فما قاؿ أحده من الفقهاء 

أف يأكل الربا فيها. إذان ينبغي أف يقولوا أيضان لو أف ينهب كيسلب ألف  أبدان بأف لئلنساف إذا دخلها
أحكاـ الحرب كاحدةن فكما يجوز أف يقتنه أموالهم باسم القمار أك الربا ألنهم حربيوفن يجوز 
أف يقتنه أموالهم أيضان نهبان كسلبان ألنهم حربيوف. إذان ينبغي أف يقاؿ لنا أف ننهب أمواؿ ىذه 

ن كليت شعرم أم معنىن سيؤخذ عن اإلسبلـن كأم صورة سيئة ستستقر في أذىاف الدكؿ كلها
 ىؤالء الناس في عالرو ىم أحوج ما يكونوف فيو إلى تجسيد اإلسبلـ بحقائقو الجاذبة المحبوبة.

ما أكثر ما أسمع كلمات الفكر اإلسبلمي كالفكر اإلسبلمين كما أكثر ما تالدره المكتبات من 
عن ما يسمى الفكر اإلسبلمين كأعود بذىني إلى ما قبل قرف أك قرف كنالف الكتب التي تتحدث 

من الزمن فبل أجدي من المسلمين يتعامل مع ما يسمى الفكر اإلسبلمين كانوا يتعاملوف مع ما 
يسمى علـو اإلسبلـ عقائد اإلسبلـ الفقو اإلسبلمي الشرائع اإلسبلميةن أما اليـو فقد تقلالت 

لها كلمة الفكر اإلسبلمين كلكن الماليبة األدىى أف جيل المثقفين ىذه الكلمات كحلت مح
اإلسبلميين ال يعلموف الفرؽ بين كلمة الفكر اإلسبلمي كالفقو اإلسبلمين كلو أف أحدىم أخذ كتابان 

عنوف بكلمة الفكر اإلسبلمي لظن نفسو قد كقع على كامل اإلسبلـ كحقائقون كتلك ماليبة ما 
 مثلها ماليبة.
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هلل إف الفكر اإلسبلمي شيءه ينبع من ذات اإلنساف من كيانو كدماغون قلت باأل مس كأكرر اليـو
كلكل منا فكره الخاص بون أما عقائد اإلسبلـ حقائقو شرائعو فلنما تفد من كحي اهلل إلينا حقائع 

اإلسبلـن تفد إلينا من كحي اهلل لتضبطنا كلتجمعنا على صراط كاحدن أما ما يسمى الفكر 
فهي تالورات ضبابية شتىن كأخيلة متنوعة متعارضةن بل كثيران منها متناقضة؛ ذلك ألنها  اإلسبلمي

تنبع من دخائل أنفسنا كإنما لها كظيفة كاحدة في حياتنان ىي شىرذمة الوحدة كتضييع الكتلةن 
كتالديع اإلرادة الواحدةن كتحويلها إلى شظايا من اإلرادات المتنوعة المتخاصمةن كال أحد يتالور 
 خطورة ما يسمى اليـو بالفكر اإلسبلمين كال أحد يفكر ليقوؿهلل من أين تسربت ىذه الكلمة إلينا؟

 

أكؿ من استعملها أيها األخوةن ارجعوا إلى مكتبات ىذه الببلد العربية كاإلسبلميةن ىم اليساريوف 
وا كتاباتهم الفكر ىم الملحدكفن ىم الذين كتبوا بأقبلـو ناقدةن ىم الذين كتبوا بأقبلـو مسمومةن سم

اإلسبلمي كجاء المسلموف المغفلوف السيذىج فأعجبوا بهذه الكلمةن كأمسكوا بها كأخذكا يجعلوف 
منها ديدنان لهم فيما يقولوف كفيما يتناقشوف بو كفيما يكتبوفن كتناسى القـو الفقو اإلسبلمين كمن 

ان ما أجد من يدلي بقرارات خبلؿ ىذا التناسي تقع ىذه الخالوماتن كيقع ىذا اللججن بل كثير 
ضخمة كبيرة باسم اإلسبلـن كإذا ىو ينزع من فكرهن كإذا ىو ينزع إلى ذلك من أخيلتو كتالوراتون 
 كلماذا ال يفعل كقد  ؿ اإلسبلـ إلى مضموف أفكارن ككله منا لو فكرهن إذان فكل منا لو إسبلمو.

 

تنوعة التي ال مجاؿ للحديث عنها قد أتبلحظوف أيها األخوة كيف أف سائر اافات المتفرعة الم
شيقت كتفرعت من ىذه اافة الكبرلن  فة الجهل بدين اهلل سبحانو كتعالى؛ تلك اافة التي 
 جعلتنا نتيو بين أمور متخالفة في الحقيقة كلكنها متشابهة في األلفاظ كالكلمات اللغوية.

كحسبنا أف نتبين في ىذا الموقع ىذه  ضربت أمثلة كثيرة كيسيرةن جدان لنماذج كثيرة ككثيرة جدانن
المالائب التي نعاني منهان فلننا إذا أردنا أننا نعاني من ىذه المالائب نجتاز بذلك ربما نالف 

 الطريع إلى حلها كما قالوا.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم .        
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ُُ ِب فٟ أٔفَىُ فبؽنهٖٚ  ٚاػٍّٛا أْ هللا ٠ؼٍ

 

هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
رسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

ة في كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كلكم أخذت أفكر فيها كلكم استوقفتني قبل قليل فقرةه من  ي
لمت نفسي على أنني ككثيره من المسلمين قلما نعيش في ظبللها. ىذه الفقرة ىي قوؿ اهلل 

سبحانو كتعالىهلل "كاعلموا أف اهلل يعلمي ما في أنفسكم فاحذركه" أخذت أردد ىذه الفقرة من  ية 
أين نحن من ىذا األمر الذم يتجو من اهلل سبحانو كتعالى في كتاب اهلل تعالى كأخذت أتساءؿ 

إلينا؟ "كاعلموا أف اهلل يعلم ما في أنفسكم فاحذركه" ثم ىذه الفقرة شدتني إلى فقرةو مثلها من  ية 
أخرل في كتاب اهلل سبحانو كتعالى ىي أشدي خطران كتخويفان. كىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

 "كخافوني إف كنتم مؤمنين".

تأملت في ىذا الرب  "كخافوني إف كنتم مؤمنين" أليس معنى ىذا الكبلـ أف الذم ال يستشعر قلبو 
المخافة من اهلل ليس مؤمنانن كإذا أخذنا ىذه المشاعر مقياسان إليماف اإلنساف باهلل عز كجل. فكم 

ة من اهلل عز ىم عدد المؤمنين حقان باهلل سبحانو كتعالى؟ أين ىم الذين تفيضي قلوبهم بالمخاف
كجل؟ كالعبارة صريحة ككاضحة "كخافوني إف كنتم مؤمنين"ن فكأف البياف اإللهي يعلن أف الذم ال 

 يخاؼ اهلل عز كجل ليس بمؤمنو كإف رددى لسانو كلمة الشهادة مراران كتكراران.

ن تأملت في ىذا المعنى الرباني العجيب كسرعاف ما ساقني ذلك إلى الحكمة الباىرة التي تكم
في المالائب التي تتراكد على اإلنساف من حين إلى  خرن كثيران ما يتساءؿ اإلنساف ما الحكمة 
من ىذه المالائب التي تترل في حياة اإلنساف؟ كإنها لكثيرة أقلها كأبسطها مالائب األمراضن 
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كأىمها كأخطرىا ماليبة الموت. ما الحكمة من ذلك؟ كإف اهلل لرحيمه بعباده رؤكؼ بهمن كلكن 
 الجواب يتجلى من خبلؿ ىذا التحذير اإللهي في ىاتين الفقرتين من كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.

متى يخاؼ اإلنساف ربو؟ لو أف النعم كانت ىي التي تطوؼ بو دائمانن كلو أف العافية كانت حالنو 
هلل عز كجل المستمر من مبدأ حياتو إلى منتهاىان كلو أنو لم يتمنى أمنيةن إال كرأىا ماثلةن بفضل ا

بين يديو متى. ككيف كبأم حافزو يخاؼ اهلل عز كجل؟ لقد كاف من عظيم نًعم اهلل الخفية ال 
الظاىرة أف يبتلي اهلل سبحانو كتعالى عباده بالمالائبن حتى توقظهم ىذه المالائب إلى ىوياتهمن 

الىهلل "كخافوني فتشدىم إلى المخافة من اهلل عز كجلن فينالاعوف إلى تطبيع قوؿ اهلل سبحانو كتع
 إف كنتم مؤمنين".

المالائب أيها اإلخوة نعمه من النعم كلكنها من النعم الخفية التي أشار اهلل عز كجل إليها من 
خبلؿ قولو عز كجل "كأسبغ عليكم نعموي ظاىرةن كباطنة" كل سبيلو يوصلني إلى اهلل نعمة كل طريعو 

كل بارقةو تملئ قلبي خوفان كحذران من اهلل عز كجل يعرفني منتهاهي على ربوبية اهلل نعمةه كأم نعمةن  
نعمة كأم نعمةن نقولها كال ننس عجزنا كضعفنا كذلنا كأف نقوؿهلل اللهم إنا نسألك أف تمؤلي أفئدتنا 

 بالخوؼ منك دكف ماليبةو تسوقنا إلى ذلك.

ده ييبتلوف أجل .. ىذه تربيةه من عظيم تربية اهلل سبحانو كتعالى لعبادهن ألف اهلل علم أف عبا
بالنسيافن يبتلوف بالسيكر بنعيم الشهوات كاألىواءن فكاف ال بد أف يطوؼ بهم طائف المالائب 

بين حينو ك خر. كلكن ىل تعلموف ما ىي الماليبة العظمى أيها األخوة؟ الماليبة العظمى التي ىي 
رؾ منا األفئدة أفدح من كل ماليبة أف تطرؽ أبوابنا المالائب كاحدةن إثر أخرلن كمع ذلك فبل تتح

كال القلوبن الماليبة العظمى أف يطرؽ بابنا الموت كمع ذلك فتبقى قلوبنا قاسية كالحجارة بل 
أشد قسوة كتبقى نفوسنا معرضة عن اهلل سبحانو كتعالى؛ ال النعم تسوقنا بالحب إلى اهلل كال 

يبة التي ال عبلج المالائب تسوقنا بسياؽ الخوؼ للعودة إلى اهلل سبحانو كتعالىن تلك ىي المال
 لها كالداء الذم ال دكاء لو.

عندما جئت إلى ىذا المسجد مع األذاف اافن رأيت ثلةن من الناس كاقفين جامدين ال حراؾ بهم 
أماـ باًب ىذا المسجدن فيم يقفوف كالمؤذف يدعو؟ كنداء اهلل ينادم؟ دخلت كإذا بجنازة تنتظر 

خيالي لالورة ما رأيت في عمرم أشنع منها كال من ياللي عليهان عرفت السبب كعدت ألنظر ب
أبشعن ما رأيت بحياتي منظران يبعث على االشمئزاز كيبعث على الخوؼ من غضب اهلل أشد من 



  

 ~1696 ~ 
 

ىذا؛ أناسه جاؤكا مع جنازة مع إنسافو قضى نحبو كرحل من ىذه الدنيا إلى اهللن حتى إذا أكصلوىا 
ـه كتماثيل. ترل أىو احتجاج على اهلل ألف  إلى المسجد تركوىا تدخل ككقفوا جاثمين كأنهم أصنا

اهلل سبحانو كتعالى ابتلى قريبان أك صديقان لهم بماليبة الموت؟! أـ ىو استكباره على اهلل يقوؿ 
بلساف الحاؿهلل نحن جاثموف على ما نحن عليو سواءه أكرمتنا بالنعم أك ابتليتنا بالمالائب؟! تلك 

و خطوة إلى اهللن كأال نالل  حالنان سواءه رأينا أمامنا مذكرات ىي حالنا  لينا على أنفسنا أال نخط
 النعم أـ رأينا أمامنا أخطار المالائب.

كيف يكوف فؤاد اإلنساف من القسوة على ىذه الشاكلة كيف؟ كالذم أعلمو أنو ال يمكن أف يجد 
 يمكن أف يجد اإلنساف مهما كاف بعيدان عن اهلل مهما كاف مدفونان في قبر الشهوات كاألىواءن ال

شيئان يوقظو من رقاده كيحرره من قبر شهواتو كأىوائو كيعيده إلى اهلل ليالطل  معو كعادية الموتن 
عندما تراىا عيناه. كلكن كلكن األمر كما قاؿ اهلل عز كجلهلل "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي  

ا لما يشقع فيخرج منو كالحجارة أك أشد قسوة كإف من الحجارة لما يتفجر منو األنهار كإف منه
 الماء كإف منها لما يهب  من خشية اهلل كما اهلل بغافلو عما تعملوف".

أيها اإلخوة .. دكاء كاحد ال يمكن أف ينقذنا أك يالل  حالنا غيرهن ىو أف نقف أماـ محراب 
 ىاتين الفقرتينهلل "كاعلموا أف اهلل يعلم ما في أنفسكم فاحذركه" كأماـ قولو سبحانو كتعالىهلل

"كخافوني إف كنتم مؤمنين" فلذا تأملنا كتدبرنا كقد  منا باهلل عز كجل ك منا برحلتنا أك رحيلنا عن 
ىذه الدنيان فلسوؼ تفيض أفئدتنا مخافةن من اهللن كإذا فاضت أفئدتنا مخافةن من اهللن فلسوؼ 

ع أحده أف نستهين بالقليل كلسوؼ نعظم الجليلن لسوؼ نستهين بالدنيا لن نخضع بها لن يستطي
يحجبنا عن اهلل بمخاكؼ دنيويةن سنؤدم ما طلبو اهلل منا كلسوؼ نجتاز إلى ذلك كل التضاريس 
مهما رأينا أف شهواتنا تتعارض مع أمر موالنا كربنان فلف ىذه األفئدة التي تفيض بالخوؼ من اهلل 

 ز كجل.عز كجل ستجعلنا نوكل ىذه الشهوات كاألىواء كلن تالدنا أك تحجبنا عن اهلل ع

عندما يجد ىذا اإلنساف المؤمن الخائف من اهلل أف ابنتو بين أحد أمرين إما أف تلبي داعي اهلل فبل 
تظهر إال كما أمر اهلل حجابها على رأسها تاج ال يمكن أف تفارقو إال مع مفارقتها لهذه الحياةن أك 

نفسو بين ىذا كذاؾ أف تستجيب لشهواتها كأىوائها كأماني مستقبلها. عندما يجد كلي أمر الفتاة 
كيعود إلى قلبو فيراه موجبلن من الخوؼ كالحذر من اهلل عز كجلن فلف الدنيا كلها ال يمكن أف 
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تالده عن تطبيع أمر اهلل سبحانو كتعالىهلل "يا أيها النبي قل ألزكاجك كبناتك كنساء المؤمنين 
 يدنين عليهن من جبلبيبهن".

مر اإللهي إذا أعرضت عنو؟ ما قيمة الشهادة؟ ما قيمة ما قيمة الدنيا كلها إذا أدبرت عن ىذا األ
الماؿ؟ ما قيمة كل شيء؟ أيضحي بكل شيء في سبيل تنفيذ أمر اهلل الواض  الساطع الذم ال 
يمكن أف يرتاب بو اثناف من المؤمنين ق . كعندما يتالرؼ اإلنساف من منطلع خوفو من اهلل في 

ٌخر لو الدنيا كلهان يسخر لو أكلئك الذين امتدت أمن كطمأنينة كىدكءن فلف اهلل عز كجل يس
أيديهم أك حاكلت أف تمتد إلى الحجاب اإلسبلمي ليمزقو؛ يسخر لهم أكلئك الذين حاكلوا أف 
يقالوه عن اهلل أك يقالوا ابنتو عن اهلل سبحانو كتعالى. كلكن أين ىم الذين كقفوا أماـ ىذه ااية 

أنفسكم فاحذركه". كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو أف اإلنساف  المخيفةهلل "كاعلموا أف اهلل يعلم ما في
كعى معنى ىذه اايةن لما شعر بمعنى النعيم في حياتو ق ن كألخذتو غالة ىذا الحذر من اهلل عز 

 كجل إلى أف يلقى اهلل سبحانو كتعالىن كيطمئن إلى أنو من الناجين كاامنين.

 ك. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل .اللهم إنا نسألك أف تمؤل قلوبنا بالخوؼ من
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 ٌٙنا اٌَجت رؾٛي اٌٍَّّْٛ اٌٝ غضبء

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.كأكصيكم أيها 

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

طالما استوقفتني فقرةه في حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم المشهور المتداكؿ كال سيما في 
ىذه األياـ على ألسن كثير من الناس كفي أسماعهمن كىو قولو صلى اهلل عليو كسلمهلل "ستداعى 

تداعى األكلة إلى قالعتها" قالوا أمن قلةو نحن يا رسوؿ اهلل يومئذ؟ قاؿهلل "بل عليكم األمم كما 
أنتم كثير كلكنكم غثاءه كغثاء السيل" ىذه ىي الجملة التي استوقفتني من كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم في ىذا الحديثن "كلكنكم غثاءه كغثاء السيل" لماذا يكوف المسلموف كىم 

ثاءن كغثاء السيل"؟ كما المطلوب منهم أكثر من أف يكونوا مسلمين كقد كصفهم رسوؿ مسلموف "غ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأنهم مسلموف كأنهم كثير إذان فما ينبغي كىم مسلموف أف يكونوا غثاءن  

 كغثاء السيل!.

 

الذم نعيشو  كلقد تأملت على الرغم من ىذا اإلشكاؿ الذم طاؼ بذىني طويبلنن رأيت إلى كاقعنا 
فرأيتو يشكل مالداقان دقيقان لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذان فالمسلموف على الرغم من 
أنهم اليـو كثير كما تعلموف قد أصبحوا غثاءن كغثاًء السيل أم كفقاقيع السيل التي تربو عليو؛ يظنو 
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جسد تمامان كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل الناظر شيئان عظيمان كخطيرانن كلكنو فقاقيع فارغة. ىذا الواقع ي
 عليو كسلم.

 

كلكن اإلنساف يظل يسأؿ فلماذا  لت ىذه الكثرة الكاثرة من المسلمين إلى ما يشبو فقاقيع سيلو 
جارؼ؟ لماذا ننظر إلى فئات المسلمين كىم شتىن كلهم يتجمل باالنتماء إلى اإلسبلـن كلكنهم 

 اإلسبلـ؟جميعان معرضوف في الحقيقة كالواقع عن 

 

في المسلمين علماءه كدعاةه إلى اهلل سبحانو كتعالىن كالقلة القليلة منهم ىي التي ترعى دين اهلل عز 
كجل حقانن كأكثر ىذه الفئة إنما تسعى لخدمة نفسها عن طريع اإلسبلـن ال تبالي أف تغير ما تشاء 

تضى مزاجها كرعوناتهان ىنالك دعاةه أف تغيره من أحكاـ اهلل سيران كراء أىواء نفسهان كسيران كراء مق
إلى اهلل عز كجل كلكن ىؤالء الدعاة ال يبالوف أبدان أف يجعلوا من اإلسبلـ الواحد الذم ىو دين 

اهلل الواحد إسبلمات كثيرةن كليتها كانت إسبلمات متعاكنة متضامنةن بل يحٌولوف ىذا الدين الواحد 
حد منهم ااخر. كىكذا تجد أف الزعامة ىي التي تسعى إلى أديافو متخاصمة متهارجة؛ ييكفٍّر الوا

سعيها تسخيران للدين من أجلها أك األىواء المختلفة األخرلن كتنظر إلى األغنياء من ىذه األمة 
كىم مسلموف تمتلئ بهم المساجد كتجدىم يهرعوف في مواسم الحج إلى بيت اهلل العتيعن 

م سبيل جمعوهن أمن سبيلو ميحىٌرـ أـ من سبيل أحلو كلكنهم عندما يجمعوف الماؿ ال يبالوف من أ
اهللن كإذا عادكا لينفقوه لم يبالوا في السبيل الذم ينفقونو فيو أىو سبيله أحٌلو اهلل أـ حٌرمو. المهم 
أف يكوف السبيل األكؿ كالثاني متفقان مع الهول كمتفقان مع الشهوات كاألىواء كاألمزجةن كالدين 

 الطريع الذم يشاؤكف.يمكن أف ييسي ر في 

 

كننظر إلى كثير ممن يرعوف أمر ىذه األمةن كممن ككل اهلل سبحانو كتعالى إليهم حماية أمنها 
كطمأنينتها كأكطانها كنفوسهان فنجد أف الببلء إثر الببلء يطوؼ بأشخاص المسلمين كبأكطانهم 

ىؤالء  كبأراضيهمن كىؤالء الذين حم لهم اهلل مسؤكلية أف يجتمعوا فيتضامنوا فيىردكا األخطار عن
المسلمين نجدىم في غفلة عن ذلك كلو كنجدىم يطوفوف حوؿ مالالحهم الشخالية كحدىان 
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كلكنك تنظر إلى ىؤالء كىؤالء كأكلئك .. كإذا الكل منتسبه إلى اإلسبلـن الكل منتمو إلى دين 
ة  اهلل عز كجلن كىكذا فعبلن أصبحوا تمامان كما كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاقيع فارغ

 كالفقاقيع التي تربوا على كجو سيل ذاىب.

 

كالسؤاؿ الذم كنت إلى أمدو قريبو أطرحو على نفسيهلل ما الذم جعل ىؤالء المسلمين في الظاىر 
غير مسلمين في الحقيقة كالباطن؟ كنحن ال نملك أف نقضي بهذا. كلكنهم كما كصف رسوؿ اهلل 

 غثاء. ما الذم أحالهم إلى ىذا كىم مسلموف؟

 

ىيديتي أيها األخوة إلى الجواب الذم ال ثاني لو لقد باٌلرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لقد 
في الحديث الالحي  أف ىذا الدين الذم شٌرفنا اهلل بو ينهض على ثبلث دعائم البد منهاهلل 

اإلسبلـ كاإليماف كاإلحسافن فلذا فيًقدت دعامة من ىذه الدعائم الثبلث تهاكت ثماري ىذا الدين 
كلم يؤتي ىذا اإلسبلـ أيكلو أبدانن فلو أف إسبلمان كيًجد كليس معو إيماف ال قيمة لون كلو أف إيمانان 

كيجد كلكن لم ييتٌوج بتاج اإلسبلـ ال قيمة لون كلو أف إسبلمان كإيمانان كيًجدا كلم ييتٌوجا بتاج اإلحساف 
 القضائية بين الناس فق .فبل قيمة لهذا اإلسبلـ كاإليماف إال في دار الدنيا كاألحكاـ 

 

كما ىو اإلحساف؟ حتى نتبين ىل نتمتع بو نحن اليـو أـ الن سيًئل رسوؿ اهلل في ىذا الحديث عن 
اإلحساف فقاؿهلل "أف تعبد اهلل كأنك تراهن فلف لم تكن تراه فلنو يراؾ" أم أف ترقى في شعورؾ 

نو إلى درجةو كلما نظرتى يمينان أك بعبوديتك هللن كفي يقينك بأيلوىية اهلل سبحانو كتعالى كسلطا
شماالن رأيت اهلل بعين باليرتك أمامكن فلذا سألتو لم تشعر بينك كبينو حجاب من شيء من 
المكونات كإذا كقفت في صبلةو بين يديو لم تشعر أف بينك كبينو أم حجابن كإذا عيدت إلى 

سبحانو كتعالى ق ؛ ذلك  منزلك كجالست أىلك كأكالدؾ لم تجد أك لم تشعر أنك غبت عن اهلل
 ألف سلطانو قد ىيمن على كيانك. ىذا ىو اإلحساف.
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عندما عرفت ىذا الذم يقولو رسوؿ اهللن أدركت الجواب عن ىذا اللغز الذم طالما فكرت فيون 
كعرفت أف ماليبة المسلمين اليـو أنهم ال يتمتعوف باإلحسافن لو كنت كأنا الداعي إلى اهلل عز 

الدعامة الثالثة التي ىي اإلحساف أنٌا ذىبتن كمهما قلتن ككيفما صنعت أجد كجل أتمتع بهذه 
عظمة اهلل أمامي كأجدني أتعامل مع اهلل الرقيب على لسانين كالرقيب على أفعالين كالرقيب على 
نبضات قلبين فلنو ال يمكن في ىذه الحالة أف تحكم علٌي رعونات نفسي كال شهوات كيانين كال 

أجعل من عالبيتي قائدان لدين اهلل سبحانو كتعالىن كال بد أف أيجىمع األمة اإلسبلمية  يمكن أبدان أف
الواحدة تحت مظلة الوحدة خبلؿ دعوتي إلى دين اهلل سبحانو كتعالىن كما كاف يفعل أصحاب 

 رسوؿ اهلل الذين تمتعوا بهذه الدعامة الثالثة التي ىي اإلحساف.

 

و ركنه أساسي من أركاف ىذا الدين لما استطاع الغنى أف لو كنت أتمتع بهذا المعنى الذم ى
يحجبني عن اهلل الذم أغنانين لما استطاع الماؿ كلو بلغ مئات المليارات أف ييطغينين كلما 

استطاع أف يبتليني بمعنىن من معاني الش ن ذلك ألنني أرل المغني أمامي؛ أرل اهلل عز كجل رقيبانن 
كريمتينن فهيهات أف يكوف الماؿ أكثر من سبيلو لمزيد حبي هلل عز كأرل ينبوع الغنى في يديو ال

كجلن كمن ثم فهيهات أف يكوف الماؿ سببان ألكثر من مزيدو من التضحية بالماؿن كبكل شيء في 
 سبيل رضى اهلل سبحانو كتعالى.

 

نا العالم لو كنت أتمتع باإلحساف ىذا الذم عٌرفو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لرأيتني كأ
الذم أفتي الناس في أمور الحبلؿ كالحراـن أجدني في كل كلمة أنطع بها من أجل أف أصدر 
فتول أقف أماـ قيـو السماكات كاألرض يراقب كبلمين فهيهات ىيهات أف أخوف دين اهلل من 
أجل شهوة نفس أك من أجل رعونة أك من أجل مزاج أك من أجل مذىب أتعالب لون ىيهات. 

ي أرل اهلل أمامي من خبلؿ ىذا اإلحساف الذم ىو الركن الثالث من أركاف ىذا الدينن ذلك ألنن
كلكننا ال نتمتع بهذه الثمرة التي يحققها اإلحسافن نحن نعاني كما ذكرت لكم من نقيض ذلكن 
السبب أننا افتقدنا الركن الثالث الذم ىو اإلحسافن كركٌنا إلى مظهر االنتماء إلى اإلسبلـن نحن 

لموف كلم يكلفنا اإلسبلـ أكثر من الشهادتينن كنقوؿ إننا مؤمنوف كاإليماف خفي ال يبلحقك مس
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في تحقيقو قاضو كال حاكمن كمن ثىٌم فبل ييطٌلع عليو إال اهلل سبحانو كتعالىن كاإلحساف ىو غذاء 
 اإليمافن كاإليماف أيضان غذاء لئلحسافن كبينهما تفاعله مستمر.

 

تهم في مناسبات شتى بهذا المعنىن كلكن الببلء األطم أنني فوجئت من  كثيركف ىم الذين ذٌكر 
كثيرو من ىؤالء كىم مسلموف باستهزاءو بهذا الكبلـ بسخرية من ىذا األمرن ككم قاؿ منهم قائلهلل 

كماذا عسى أف يفيدنا كثرة الذكر كحمل المساب  كنحن نعاني من مالائب تحتاج إلى فكر؟ 
 الء األخوة إنما يناقشوف اهلل ال يناقشونني.تحتاج إلى تخطي ؟! ككأف ىؤ 

 

إف ربنا عندما كصف النخبة الطاىرة من عباده إنما كصفهم بأكصاؼ اإلحساف "كانوا قليبلن من 
 " الليل ما يهجعوفن كباألسحار ىم يستغفركف" ثم قاؿهلل "كفي أموالهم حع معلوـه للسائل كالمحرـك

كيقوؿهلل "قد أفل  المؤمنوف" كبماذا كصفهم بادئ  ذلكم ىو اإلحساف كطريقو كتلك ىي النتائج.
ذم بدء؟ "الذين ىم في صبلتهم خاشعوف" كما الخشوع؟ إنو اإلحساف. "أف تعبد اهلل كأنك تراه" 

 نعم. ككصف المؤمنين في مكاف  خرهلل "كالذين  منوا أشد حبان هلل"

 

هلل ككأني أراه؟ قاؿ لو كنبهنا إلى طريع اإلحساف كأجاب من يقوؿهلل فكيف السبيل إلى أف أعبد ا
من خبلؿ خطابو لرسولوهلل "كاذكر اسم ربك كتبتل إليو تبتيبلن" ىذا التبتل مع كثرة ذكر اهلل ىو 

الذم يمؤل كيانك بمعنى اإلحسافن ككم كرر كأعاد البياف اإللهي ىذا المعنىن كإال فما معنى كبلـ 
 كرسولو أحب إليو مما سواىما" رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "ال يؤمن أحدكم حتى يكوف اهلل

كما معنى كبلمو في الحديث ااخر كىو كإف كاف ضعيفان إال أف األكؿ بمعناههلل "ال يؤمن أحدكم 
حتى يكوف ىواه تبعان لما جئت بو" كيف يكوف ىذا؟ كيف السبيل كأين ىم الذين برىنوا على أف 

 يو كسلم؟أىوائهم كقفت خادمان لما جاءىم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

 

أيها األخوة نحن اليـو كما كصف رسوؿ اهلل غثاءه كغثاء السيلن كىذا الواقع ال يرتاب فيو أحدن 
كلكن األىم من أف نعلم مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل أف نعلم الداء الذم أصابنا حتى كنا نحن 
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ن أركاف ىذا المظهر الذم يجسد كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن نحن فقدنا الركن الثالث م
الدينن أال كىو اإلحساف اإلحسافن كاإلحساف كما علمتم كلكم يعرؼ معناهن كلو أف األغنياء فينا 

من الدعاة إلى اهلل عز كجل  –ال كل  -رجعوا إلى قلوبهمن كلو أف الجماعات اإلسبلمية ككثيران 
ن كمرة أخرل أقوؿهلل رجعوا إلى قلوبهم لعلموا أنهم قد فقدكا اإلحسافن أجل قد فقدكا اإلحساف

بعد أف فقدنا ىذا المعنى الربانين فقدنا اإلحساف. ما فائدة التخطي ؟ بوسعي أف أخط  كبوسعك 
أف تجتمع معي على ىذا التخطي ن كليس المهم في أف نمسك بقلم كنخ  بو على كرؽن المهم 

نافذ؟ اإلحساف.  أف نجعل من ىذا التخطي  فعبلن. فما القوة التي تحيل الخ  على كرؽ إلى فعلو 
 كاإلحساف غير موجود.

قاؿ لي كاحد من ىؤالء األغنياء المترفوف في مجلسو ضمنا قاؿ متمجلقانهلل لم أسمع خطيبان من 
خطباء الجمعة يتكلم عن ماليبةو البوسنة كالهرسكن لم أسمع كاحدان من الخطباء يتحدث عن 

ني كبينون كلكني رأيت إني مندفعان ىذه الماليبةن كنظرت إليو ككدت أف أفت  ساحة نقاش كجدؿ بي
إلى ىذا بانتالار ذاتي فالمت. قلت لنفسيهلل ترل لو أف الخطباء تكلموا عن البوسنة كالهرسك 
كندبوؾ إلى أف تذىب إلى ىناؾ فتترؾ تجارتك كأرضك كأموالك لمدة ثبلثة أشهر أكنت فاعبلن 

تنتظرىا من أف يحدثك الخطيب عن ذلك؟ ال كاهلل الذم ال إلو إال ىو ق . إذان ما الفائدة التي 
البوسنة كالهرسك؟ أمن أجل أف تخرج كقد أرضيت غركرؾ اإليماني أنك قد أرضيت اهلل بأنك قد 
ىززت الرأس حماسان لما قد سمعتن كمن ىو الذم تتعامل معو؟ إنو ربه ال ييخدع إنو اهلل سبحانو 

عدنا عن اهلل. كقلتهلل باألمس إنها دخافه كتعالىن ماليبة البوسنة كالهرسك نتيجةه ألخطائنا نتيجة لب
متالاعده من نار فبل تشغلنك صورة الدخافن بل انظر إلى النار بسبب أم موجب اضطرمتن كإف  

 كنت ذا باليرة فعبلن فأقبل إلى ىذه النار فأطفئها من حيث كيًلدت يذىب الدخاف كلو بددان.

شاغلو عن اهلل بلهوو ال أريد أف أتحدث  عجبي من أناس ضلوا سبيلهم إلى اهلل مؤلكا بيوتهم بشغلو 
عن أصنافون يستقدموف اللهو من أقالى غرب العالم ليحشوه في بيوتهمن ثم إنو يتألم من أف 
الخطباء ال يتكلموف عن البوسنة كالهرسكن أفقد كصلت بنا مالائبنا إلى درجة أف نتجمل 

ئبنا رأس ماؿو لتفاخرو بأنا مسلموف بجراحاتنان أف نتجمل بآالمنا نجعل من  المنا كجراحاتنا كمالا
 دكف أف يكلفنا ذلك جهدانن دكف أف يكلفنا ذلك عمبلن.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم. 



  

 ~1714 ~ 
 

 اٌٙغوح اٌٝ كاه اإلٍالَ ك١ًٌ ػٍٝ طلق اإل٠ّبْ

 

 الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسولو 
م كبارؾ كصفيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهلل إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن اللهم صل كسل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمدن صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

أما بعد فيا عباد اهلل يحتفل العالم اإلسبلمي كلو في ىذه األياـ بعاـو ىجرمو جديدو أقبلن ييذكرىم 
بمعلمة من معالًم اإلسبلـ كبمشهدو عظيمو خطير من مشاىد السيرة النبوية المعطرةن كنحن في مثل 

شيءن فهنالك أناسه  ىذه المناسبات البد أف نيذٌكر بأننا لسنا من االحتفاالت الشكلية بتاريخنا في
يحتفلوف بذكرياتهم الدينية أك التاريخية باحتفاالت تقليديةن كلكننا لسنا من ىذا المنهج في شيء 
ذلك ألننا إذا احتفلنا بشيءو من ىذه الذكرياتن فلنما نفعل ذلك تقربان إلى اهلل سبحانو كتعالى 

ان لهذه الشؤكف من األعماؿ التقليدية كسيران إلى مرضاتون كلقد علمتم أف اهلل عز كجل ال يقيم كزن
كسمعتم مراران كتكراران قوؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل )إف اهلل ال ينظر إلى صوركم كال 

إلى أجسادكم كلكن ينظر إلى قلوبكم( كلكن في الوقت الذم ننكر كنحذر من أف ننهج ىذا 
يخنا العظيم األغر فلننا في الوقت ذاتو نهيب النهج التقليدم في االحتفاؿ بذكرياتنا كمشاىد تار 

بضركرة أف نقف أماـ ىذه الذكرياتن ال كقفةن تقليدية المعنى كال قيمة لهان كإنما علينا أف نقف 
أمامها لنأخذ منها الدركس كالعبرن ثم لنبادر فنتخذ من ىذه الدركس كالعبر منهجان عمليان كسلوكيان 

لمنحرؼ في سلوكنان كنالل  بهذا المنهج الفاسد من تالوراتنا في حياتنا نيقوـي بهذا المنهج ا
كأعمالنان كعندئذو نكوف قد سلكنا مع تاريخنا كفي صلتنا بنبينا كسيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم 
النهج الذم يرضي اهلل عز كجل كالذم يرضي رسولو عليو الالبلة كالسبلـن أريد أف أكض  لكم 

سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من مكة إلى المدينة تتضمن  باختالار أيها األخوة أف ىجرة
ن المعنى  فيما تتضمن معنيين عظيمين ينبغي أف نتبو إليهما ألف لهما عبلقة كأم عبلقة بواقعنا اليـو
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األكؿ يتالف بشخالية سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيلقي الضوء على ىويتو كيؤكد 
زلت عليو كحيان من عند اهلل سبحانو كتعالى كإنكم لتعلموف أك ينبغي أف تعلموا نبوتو كرسالتو التي تن

أنو لم يكن ىناؾ خبلؿ التاريخ المنالـر عبر األجياؿ التي انقرضت لم يكن ىنالك من يفسر نبوة 
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأنها رسالة قومية أخذىا المالطفى صلى اهلل عليو كسلم 

ها من قومو كأخذ كحيها من جماعتو في مكةن لم يكن ىنالك في األجياؿ السابقة من كرضع لبان
يفسر النبوة ىذا التفسير المفترلن حتى جاء ىذا العالر فرأينا ألكؿ مرة من يزعم أف سيدنا 

محمدان صلى اهلل عليو كسلم إنما كانت رسالتو انعكاسان اماؿ كطموحاتو كانت تفور كتالوؿ بين 
كإخوانو في مكةن انعكست ىذه ااماؿ كالطموحات على شخًه المالطفى صلى  جوان  قومو

اهلل عليو كسلم فكانت رسالتو تعبيران عن أمانيهم كرغائبهمن في عالرنا اليـو رأينا من يتوٌق  كيفسر 
نبوة رسوؿ اهلل بهذا الشكلن كإنهم ليعلموف كما تعلموفن أنهم كاذبوف في ىذا التالورن كيشاء 

انو كتعالى بحكمتو الباىرة كبعلمو الذم يتسع للغيب للماضي كالحاضر كالمستقبل  البارم سبح
كلون أف يجعل من ىجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أداةن تقطع ألسنة ىؤالء 

المتخرصين كتمزؽ ىذه الفرية على لسانهم أك في األكراؽ التي يكتبونها كينشركنها في العالم 
 الذم من حولهم.

 

 ماذا يهاجر المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إف كانت دعوتو انسجامان مع أعماؿ قومو في مكة؟!ل

 

لماذا يضطر إلى أف يهاجر مكة المكرمة بعد مضي ثبلثة عشر عامان من المحاكلة كمن المالاكلة 
كمن المحاكرة؟! لماذا جاءت جهوده كلها كجهود معوؿو صدأ يحاكؿ صاحبو أف يحطم بو صخرة 

ةن لو أف دعوة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إنما انبثقت من أرض مكة كلم تنزؿ عاتي
كحيان إليو من سمائهان إذا لما احتاج إلى أف يهاجر كلرأل في أىل مكة خير من يستجيب لدعوتو 
 كينسجم مع رسالتون كلكن اهلل العلي العظيم أثبت لهؤالء المفترين أف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم إنما يتلقى ىذه الرسالة كحيان من ربون كلم تتفجر من تحت قدمو من أذىاف قومو 

كأصحابو من حولون ك ية ذلك أف النالر الذم جاءه كأف االنسجاـ الذم تلقاه مع دعوتو كرسالتو 
إنما جاءه من ىناؾ من صقع بعيد ناء لم يكن يتوقع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف 
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ينبت لو النالر من ىناؾ ق ن كىكذا فقد كانت ىجرة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم التي اضطر 
إليها فعبلن من مكة إلى المدينة تكذيبان تاريخيان قضى اهلل عز كجل بو قبل أربعة عشر قرنان من كالدة 

كأما الحكمة ىذه الفرية التي يكذب بها أصحابها على اهلل كعلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن 
الثانية كالمتعلقة ىي األخرل بحياتنا اليـو فهي أف اهلل عز كجل شاء أف يجعل في عمل سيدنا 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كفي عمل أصحابو من حولو درسان كبيانان لنا نحن المسلمينن يقوؿ 
يس بالتمني كال بلساف حاؿ الذم ىو أفال  كثيران من لساف المقاؿن إف اإليماف أك اإلسبلـ ل

بالتحلي كال بالكبلـ الفارغ الذم ال يكلف صاحبو شيئانن كإنما يسق  المسلم في إسبلمو عندما 
يقتل قيمة ىذا اإلسبلـ الذم يالدؽ بو تضحيةن إنما يثبت صدؽ ىذا اإلنساف المسلم عندما 

دكنها كيضحي  يجد أمامو تضاريس الشهوات كاألىواء كاقفةن كالعقبة القعود أمامون إما أف يقف
ن كإما أف يتجاكز ىذه العقبات كيحطمها كيضحي عندئذو بشهواتو كأىوائو في سبيل  بليمانو المزعـو

 إيمانو كإسبلمو هلل سبحانو كتعالى.

 

ىكذا يثبت المؤمنوف صدؽ إسبلمهمن أكال فلنهم ال شك يعبركف عن كذبهم في دعول ىذا 
 كأصحابو؟ كلفتو أف يترؾ الوطنن كالوطن حبيبه اإليماف كاإلسبلـن ماذا كلفت الهجرة رسوؿ اهلل

إلى نفوس أصحابون كلفتو ككلفتهم أف يتركوا في مكة األمواؿ كالمدخرات كالذخر الوفير 
كالعقارات كالبساتين كالحدائع كالدكرن أف يلفظوا أيديهم من ذلك كلو كأف يرحلوا إلى اهلل عراةن 

ار كىكذا كضعهم اهلل سبحانو كتعالى أماـ ىذه إال من اإليماف بون ىكذا كانت شاءت األقد
العقباتن ثم إف اهلل أعلن لنا كنبهنا إلى كيفية الالدؽن )صىدىقيوا مىا عىاىىديكا الل وى عىلىٍيًو( ك ثركا الباقي 
على الفانين ترؾ أكلئك الذين ىاجركا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كل ما يملكوف ألنهم 

إلى ذلكن كلعلكم تعلموف أف صهيباى الركمي ككاف قد تزكج في مكة ىاجر ىو اضطركا كما تعلموف 
ااخر إلى رسوؿ اهلل كمعو بلغة يسيرة من الماؿ كزكجو فخرج لو كمين من المشركين في الطريع 
كقالوا لو جئت إلينا صعلوكان ال ماؿ لك كال زكجة فتزكجت من عندنا كجمعت ىذا الماؿ لدينان 

ذلك كلو إلى صاحبك؟ جردكه من الزكجة كجردكه من الماؿن كلكن صهيبان أفتريد أف تمضي ب
رضي بذلك كلو كرحل كىو قرير العين كالقلب إلى اهلل عز كجل عاريان إال من أغلى ما يغني 

اإلنساف أال كىو إيمانو باهلل كإيمانو برسوؿ اهللن ىكذا يعلمنا اهلل كيعلم أجياؿ الدعاة بل أجياؿ 
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لموفن بأف اإلسبلـ ىكذا يكوف فمن كاف سائران على ىذا النهج فبوسعو أف يقوؿ المدعين أنهم مس
بأنو مسلمه صادؽ كإال فليعلم أنو مدعين أقوؿ إف ىذه الفائدة أك ىذا المعنى الثاني مما يخالنا 
ن ألف أكثر المسلمين في ىذا اليـو افتقدكا من اإلسبلـ ما ال يكلفهم شركل  نحن المسلمين اليـو

عاملوا من اإلسبلـ مع األلفاظ كالشعارات كالكلمات الفارغةن حتى إذا رأكا أنفسهم أماـ ما نقيرن ت
يكلفهم شططان أك قريبان من الشط  أعرضوا كتجاىلوا كتناسوا كاكتفوا باالدعاءات كالكلمات التي 

.  ال تكلفهم رأس ماؿن ىذا ىو كاقع أكثر كال أقوؿ كل المسلمين في عالرنا اليـو

 

صلتنا بجيل الهجرة؟! أين ىي صلتنا برسوؿ الهجرة سيدنا محمد عليو الالبلة فأين ىي 
كالسبلـ؟! لقد أثمرت الهجرة بسبب ىذا المعنى الذم قلتو لكم ثماران عجيبة كغريبة بدلهم اهلل 

بدالن من الوطن الذم تركوه فعبلن أكطانان كثيرةن أبدلهم اهلل عز كجل بدالن من الماؿ اليسير كنوزان من 
لخيرات سيقت إليهم من ببلد الرـك كالفرسن أبدلهم اهلل عز كجل بدالن من ذلك الشتات قوةن ا

ككحدةن كتضامنانن أما نحن الذين كضعنا على رأس ىذا الطريعن كلكنا  ثرنا الشهوات كاألىواء 
دان أف فليس لنا أف نسأؿ اهلل ثماران كتلك الثمار التي أكـر اهلل بها جيل ذلك الهجرةن ليس لنا أب

نقوؿ إننا مستضعفوف فأين ىو نالر اهلل منا؟ ليس لنا أبدان أف نقوؿ إننا أذالء فأين ىو إعزاز اهلل 
عز كجل لنا؟ ما الذم أعطيتموه ربكم لتمدكا أيديكم إليو فتطالبوه بهذا كلو؟ إٌف فينا من يضيع 

من اهلل سبحانو  ذرعان حتى بالنال  أيها األخوةن فكيف نتالور أف لنا أف ننطع بألسنة تطلب
 كتعالى ما لم يحققو لنا كما حققو لتلك األجياؿ؟

 

منذ أسبوعين أك ثبلثة أسابيع تحدثت عن التجار الذين  ثركا أف ينسوا أكامر اهلل كأخبلؽ اإلسبلـ 
في نطاؽ دعايتهم التي يعكفوف عليها لتجاراتهمن  ثركا أف يحققوا ىذه الدعاية كلو كانت على 

قد بلغني أف في ىؤالء التجار من ضاقوا ذرعان بهذه الناليحةن من ضاقوا حساب األخبلؽن كل
ذرعان بهذا المعركؼ الذم أمرتهم بو كذلك المنكر الذم حذرتهم منون كلقد قيل لي إف منهم من 
قاؿهلل أليس لو شيءه يتحدث عنو إال ىذا الموضوع؟! إذا كاف تجارنا المسلمين يضيقوف ذرعان 

األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر؟! فضبلن على أف يسمعوهن فضبلن على بالنال  يضيقوف ذرعان ب
أف يطبقوهن ففيما نطالب اهلل عز كجل بشيء لم ندفع ثمنون فيم نطالب اهلل عز كجل أف يرفع عن  
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كواىلنا ىذا اإلصر من الذؿ؟ كنحن لم ندفع شيئان من قيمة العزة التي نطم  إليها بشكل من 
 األشكاؿ.

إذا كانت كل شريحة من الناس تضيع ذرعان بالمنكر الذم أذكرىا بون ىذه تضيع  قلت في نفسي
ذرعان بالمنكر الذم تلبست بو كتقوؿ أك ترسل إلي كبلمان مفاده أليس لك شيء  خر تتحدث عنو؟ 

كالشريحة الثانية ىكذا كالثالثة ىكذا كالرابعة ىكذا... إذان فمن ىم الذين نأمرىم بالمعركؼ 
المنكر؟ كالكل يضيع ذرعان بقيت شريحة كاحدة أال ىي شريحة القادة كالحكاـ كننهاىم عن 

ىؤالء... إذا تحدثت عنهم صفع الجميع كإذا ذٌكرت الناس باالنحرافات أك المنكرات التي قد 
ينح  فيها بعضهم أك كلهم صرت بطبلن في أعين كفي قلوب الجميعن أفهذا ىو الالدؽ مع اهلل؟! 

ا لنتهمها لماذا أضيع ذرعان بأف يشار إليًّ بالبناف كبلطف كبتذكرةو محبة؟! لماذا أال نرجع إلى أنفسن
أضيع ذرعان بأمر بمعركؼو كنهي عن منكر؟! كقد أمرنا اهلل عز كجل بذلكن عندما يكوف ىذا كاقعنا 

 فلنعلم أنو ليس لنا أف نطالب اهلل بشيءن تعاملنا مع اهلل بالشعارات كىو يتعامل معنا أيضان مع
الشعارات فق ن فكلوا من الشعارات ما طاب لكم كاعتالركا من الشعارات ما يمكن أف تجعلوا 

 منو مالدر عٌز لكم كاعتالركا منها ما يمكن أف يكوف مالدر كحدةو لكم.

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل
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 ٌٙنٖ األٍجبة وبٔذ اٌٙغوح رجؼش ػٍٝ االػزياى ٚاٌفقبه

 

الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ن أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

ن  كاستقبلنا عامان جديدان اقتطع من عمر كل منا عامان كامبلنن كقر بىنا ىا نحن قد كدعنا عامان انالـر
إلى الموت عامان كامبلنن كإذا قلناهلل إننا قد كٌدعنا عامان كاستقبلنا عامان فلست بحاجةو إلى أف أقيده 

بعاـو ىجرمن ذلك ألف العاـ إذا أيطلع في المجتمع اإلسبلمي كفي مالطل  اإلنساف المسلم الذم 
بلمون ما ينبغي أف يفهم من ىذا العاـ إال أنو العاـ الهجرم؛ ذلك ألنو الميقات الذم ييبرز كعى إس

كجود ىذه األمة كيحدد معالمهان كىو التاريخ الذم تعتز بو ىذه األمةن كالذم أناط اهلل سبحانو 
بكلمة كتعالى كجودىا االعتبارم بون فما أظن أف المسلم بحاجة إلى أف يحار أم المعنيين نعني 

العاـ. لو أف اإلنساف كاف كاقفان بين اإلسبلـ كالكفر أك بين الثقافة اإلسبلمية كالثقافات األخرلن 
لكاف لو أف يحار كيتساءؿن كلكن المسلم المعتز بلسبلمو يعلم أف عامو ىو ىذان كأف تاريخو ىو 

 ىذا.

 

زمني أك مقياس زمني  كأظن أنكم جميعان تعلموف أف المسلمين اجتمعوا ليتسائلوا عن ميقاتو 
كذلك في عهد عمر بن  -يحددكف بو تاريخهم كاألحداث التي تمر بهمن فاجتمعت كلمتهم 

على أف يكوف التاريخ الهجرم الذم يبدأ بهذا الشهر المبارؾ؛ الذم  -الخطاب رضي اهلل عنو 
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ٍعلمة التي ترتب  بها ا ألحداثن كالتي يبدأ بهجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىو المى
تتبين بها مواقيت التاريخن كما أظن أف ىنالك مسألةن تم اإلجماع عليها في حياة الالحابة  

كلجماعهم على أف يكوف تاريخ ىذه األمة منوطان بهجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من 
 مكةى إلى المدينة.

 

مو عمر مع المسلمين عامةن من أصحاب فكل من أراد أف يتبلعب بهذا التاريخ أك أف ينقض ما أبر 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهو مفتأته على ىذا الدينن كىو عميله يتقنع بقناع كطنيةو أك 

عركبةو أك إسبلـ. كال شك أف اإلجماع الذم تم كانقضى كترٌسخ ال يملك أحده أف ينقضو إلى يـو 
ف بعامهم الهجرم ىذا؟ ما ىو السر الذم القيامة. كلكن ما ىو السر الذم جعل المسلمين يعتزك 

جعل أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يستعرضوف مشاىد السيرة النبوية منذ كالدة 
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إلى يـو كفاتو فلم يجدكا بين ىذه المشاىد مشهدان يعتز بو 

رة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو المسلمن كمن ثم يجدر أف ترتب  أحداث التاريخ كلها بو سول ىج
كسلم من مكة إلى المدينة؟ ما السر في اجتماعهم على ىذا كفي اعتزازىم بهذا المشهد دكف 

 غيره من مشاىد السيرة النبوية؟

 

السر أيها األخوة يتمثل في سلسلة كثيرة مكونة من حلقات متعددة كله منهل يبعث المسلم على 
لسيرة النبويةن ككله منها يبعث على أف يرب  نفسو بهذا االعتزاز بهذا المشهد من مشاىد ا

 المشهد أيما ارتباط مهما كانت الدنيا التي يتقلب فيهان كمهما كانت األكضاع التي تطورت بوهلل

 

أكالنهلل ىجرة النبي عليو الالبلة كالسبلـ جسدت أبرز معنىن من معاني العالمة التي تعهد اهلل عز 
يو الالبلة كالسبلـن كلعل ىذه العالمة قد خيلٍّدت في قوؿ اهلل كجل بها لرسولو سيدنا محمد عل

سبحانو كتعالىهلل "كإذ يمكر بك الذين كفركا لًييٍثًبتوؾى أك ييخرجوؾ أك يقتلوؾ كيمكركف كيمكر اهلل 
كاهللي خير الماكرين". كلقد قٌوض اهلل سبحانو كتعالى مكرىمن كإنكم لتعلموف كيف مكركا بون كأنفذ 

ى اهلل عليو كسلم من بين خططهم الماكرةن كأخرجو من ظلمات كفرىم كضبللهم اهلل رسولو صل
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إلى صعيد اإليماف إلى صعيد الدين إلى أكؿ دارو أكـر اهلل سبحانو كتعالى األمة بها. فهذه أكؿ 
 مكرمة بل ىذا أكؿ سرو من أسرار ارتباط المسلمين بتاريخ ىجرتهم.

 

يعيشوف مع رسولهم صلى اهلل عليو كسلم في مكة لم تكن  السر الثانيهلل أف المسلمين عندما كانوا
لهم داره تجمعهمن فلم تكن ىنالك دار إسبلـ ق ن كلكن كيجدت ىذه الداري ككلدت بهجرة 

المسلمين ثم بهجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من مكة إلى المدينةن عندئذو أكـر اهلل 
بأكؿ دار إسبلـن كشاء اهلل عز كجل أف تكوف المدينة سبحانو كتعالى بهذه الهجرة ىذه األمة 

المنورة التي كانت تسمى بيثرب أكؿ دار إسبلـن فهذه الحلقة الثانية تمثل السر الثاني من أسرار 
 اإلعتزاز الذم البد أف يشعر بو كل مسلم صادؽو مع اهلل سبحانو كتعالى في إسبلمو.

 

ثةن أف اهلل عز كجل شاء أف يكـر ىذه األمة بأكؿ دكلة السر الثالثهلل كىو الذم يشكل الحلقة الثال
تحققتن كقاـ نسيجها متكامبلن مع ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمن معو من المسلمين 
إلى المدينة المنورةن عندما كاف المسلموف في مكة لم تكن لهم دكلةن ككيف تنشئ لهم دكلة 

بلث أركافهلل أرضو يمتلكها المسلموفن كمجتمعو متضافر كليست لهم أرض كالدكلة إنما تقـو على ث
 يتكوف من ىذه األمة المسلمةن كنظاـ سلطوم يحقع معنى ارتباط ىذه األمة بتلك األرض.

 

كعندما كاف المسلموف في مكة المكرمة لم تكن لهم أرضه يرجعوف إليها كيرتبطوف بهان كلم تكن 
سبحانو كتعالى رسولو كمعو أصحابو المهاجركف لهم دكلة كلم تكن لهم جامعةن ثم أكـر اهلل 

بالهجرة إلى المدينة المنورةن كاف ذلك إيذانان بنشأة أكؿ دكلةو إسبلمية كجد المجتمع اإلسبلمي 
 فوؽ دار اإلسبلـ ثم كجد النظاـ الذم جٌسد عبلقة ىذه الجماعة المسلمة بتلك األرض.

 

أم أمبله رسوؿ اهلل صلى اهلل  -لذم اكتتبو كباألمس كنا نتحدث عن تلك الوثيقة أم الدستور ا
عليو كسلم على أصحابون فنظم بذلك المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ عبلقة المسلمين بعضهم 

مع بعضن كنٌظم بذلك عبلقة المسلمين بمن جاكرىم من اليهود أك غير اليهودن كىكذا فنحن أماـ 
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سلم بهجرة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم حلقة ثالثةو تشكل السر الثالث من أسرار اعتزاز الم
 من مكة إلى المدينة المنورة.

 

الحلقة الرابعةهلل أف ىذه الهجرة كانت الفجر الذم انبثقت منو حقيقة األمة؛ معنى األمة. فما كاف 
المسلموف قبل ذلك قد تهيأكا ليكونوا أمةن كاحدة عندما كانوا يتقلبوف في فجاج الكفر كبين أكدية 

ضبلؿ في مكةن حتى إذا استقر بهم المقاـ في المدينة المنورة بزغت حقيقة األمة من التيو كال
تلك الهجرةن كلذلك فلقد كاف أكؿ بندو من بنود تلك الوثيقة ىي إعبلف المالطفى صلى اهلل عليو 
كسلم عن كالدة األمة؛ األمة اإلسبلميةن كانظركا ماذا يقوؿ عليو الالبلة كالسبلـ في ىذا البندهلل 

لمسلموف من مكة كيثرب كمن تبعهم فلحع بهم أمة كاحدة من دكف الناس جميعان( )المسلموف )ا
من مكة كيثرب كمن تبعهم فلحع بهم أمة كاحدة من دكف الناس جميعان(ن كىكذا نحن أماـ حلقة 

بهذه الهجرة  -كأم اعتزاز  -رابعة من حلقات ىذه السلسلة التي تبعث المسلم على االعتزاز 
التي تجعل المسلم الالادؽ مع إسبلمو ال يستطيع أف يتبين بين مشاىد السيرة النبوية منذ  النبوية

يـو الوالدة إلى الوفاة مشهدان يبعث على اعتزازو كعلى فخار كعلى مجدو كعلى نشوة تطوؼ بنفس 
 ىذا اإلنساف المسلم كمشهد ىجرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ من مكة إلى المدينة المنورة.

 

نحن ندرس اليـو تاريخ ىذه األمة من خبلؿ دراسة دكلةن كلكن ىذه الدكلة ما كلدت إال مع 
الهجرةن كنحن ندرس تاريخ ىذه األمة من خبلؿ دراسة نظاـ؛ نظاـو سياسي سلطومو متكاملن 

تاريخ ىذه  -كلكن ىذا النظاـ لم يتحقع كلم يتكامل إال مع الهجرةن نحن ندرس سيرة ىذه األمة 
من خبلؿ كحدة ىذه الجماعة المسلمةن كلكننا ال نستبين ىذه الوحدة إال من خبلؿ  - األمة

ىجرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إلى المدينة المنورة. أال تبلحظوف ىذه المعاني البديهية 
 أيها األخوة؟

 

أف ىي التي حفزت سلفكم الالال ن ىي التي دعت أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى 
ٍعلمة التي يرتب  بها تاريخ ىذه األمة. فهل لديكم من رأم  يجمعوا على أف تكوف الهجرة ىي المى
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في أف اإلنساف الذم يريد أف ينسخ معالم ىذه الهجرة من األذىافن كالذم يريد أف يمزؽ مظاىر 
فخار ىذه األمة في حلقات ىذه السلسلةن كالذم يريد أف يذيب معنى الهجرة من أذىاف 

مسلمين كتاريخهم. ىل من ريبو لديكم من أنو إنساف عميل؟ ىل من ريب لديكم في أنو إنساف ال
ألكلئك الذين يحاربوف دين اهلل عز  -كأم خادـ  -بأنو مسلمن كلكنو خادـو  -ربما  -يتظاىر 

 كجل قائمين قاعدين غادين رائحين ممسين مبكرين؟؟

 

ندما ننظر إلى مشاعر ىذه األمة التي ىي من سبللة بعد ىذا .. ينبغي أف نستشعر ألمنا من أننا ع
ذلك السلف الالال ن ىذه األمة التي ال تزاؿ تتفيء ظبلؿ أمجاد الهجرةن عندما ننظر إلى ىذه 
ن كقد انقضى العاـ الفائت كدخلت ىذه األمة إلى دىليز عاـ جديدن كال  األمة في يـو كهذا اليـو

فبل أجد لدل ىذه األمة ما يدؿ على أنها شعرت  أقوؿ ىجرم ألف البداىة تعلن ذلكن أنظر
بحدثن شعرت بشيءن شعرت بأف شيئان قد كقع يبعث على افتخارن يبعث على كقفة تأمل كتدبرن 
ال أالحظ شيئان من ىذا أبدان بشكل من األشكاؿ!! كيدفعني ىذا الشعور إلى أف أقارف حاؿ ىذه 

عامان ىجرم كتستقبل عامان جديدانن مع حالها يـو  األمة المسلمةن إلى أف أقارف حالها عندما تودع
كدعت باألمس عامان ميبلديان كاستقبلت عامان ميبلديان  خر. عندما أقارف .. أجد نفسي ككأني أماـ 

 أمة ال ترتب  بتاريخها األغر بأم رباط!

 

ىذا ىو الواقع الذم نشاىدهن كلست بالدد أمرو تقليدم يتكرر في كل عاـن كلكني بالدد 
المشاعر التي ينبغي أف تعلن عن نفسها. قبل أمس الدابر استيقظت في جن  الليل على أصوات 
مفاجئة لم أكن أتوقعها على أصوات انفجارات كدكمو ينطلع من ىنا كىنا. قلت في نفسيهلل ما 

يتني أتألل سركران. قلت في نفسيهلل إنو كعي جديد أكـر اهلل بو ىذه األمةن إنها الذم حدث!؟ كرأ
شباب ىذه األمة عرفت أنها تودع عامان ىجريان كتستقبل عامان ىجريان جديدانن كلقد غارت على ىذا 
العاـ تجاه تالرفات المسلمين في جن  الليل عندما يمر عاـ ميبلدم ليأتي من بعده عاـ جديدن 

السر في انبعاث ىؤالء الشباب ليعبركا عن ارتباطهم بتاريخهم الهجرمن كتهلل فكرم  فذلك ىو
سركران. كلكن السركر لم يتكامل فقد علمت أف األمر أىوف من ذلكن علمت أف كل ىذا كأكثر 
من ىذا يتم في حياة ىذه األمة بسبب عوامل لعب من جراء عبثن كسبحاف من جعل العبث ىو 



  

 ~1714 ~ 
 

في ىذه األمةن أال تركف أف ىذا الواقع يبعث على ألم يذيب الحشاشة؟ كأال الذم يتحكم اليـو 
تركف بعد ىذا أف ىذا الواقع يبرز الحيثيات الدقيقة لتخلي اهلل عز كجل عنا؟ ككم ككم من إنساف 
يتسائل لماذا تخلى اهلل عز كجل كنحن تلك األمة التي كانت خير أمة أخرجت للناسن أال تركف 

 خير جواب عن ىذا السؤاؿ. في ىذا الواقع
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 ١ٌٌ اٌلٚاء ثبٌجىبء، ثً أْ أؽ١ً اٌٙلَ اٌٝ ثٕبء

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسك
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صٌل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 أكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.ك 

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

حدثتكم في األسبوع الماضي عن بداءة العاـ الهجرم الجديد كما ينبغي أف نتمثلو في ىذه 
البداءة من معافو كدركسو كًعبر. كاليـو أحدثكم عن شيء  خر يتعلع أيضا بالعاـ الهجرم الجديد 

بأكؿ شهرو من ىذا العاـ الهجرم الجديدن فأنتم في اليـو التاسع أك الثامن من شهر  أك يتعلع
 محـر الحراـ.

كقد ص  عن المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ أنو لىٌما ىاجر إلى المدينة المنورة كاستقر بهان سمع 
. فسأؿ المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ  عن أف اليهود يالوموف اليـو العاشر من شهر محـر

السبب؟ فقيل لوهلل إنو اليـو الذم أنجى اهلل فيو موسى كأصحابو من فرعوف. فقاؿ عليو الالبلة 
كالسبلـهلل "نحن أحع بموسى منهم" كأمر عليو الالبلة كالسبلـ مناديان أف ينادم بين الناس أف من  

. كاف صائمان فليتم صومون كمن لم يكن صائمان في ىذا اليـو فليمسك عن الطعاـ بقية يومو
كاف كاجبان في صدر   -أم اليـو العاشر من شهر المحـر  -كىكذا فلف صـو يـو عاشوراء 

اإلسبلـن كاستمر كاجبان ردحان من الزمنن حتى إذا شرع اهلل سبحانو كتعالى صياـ رمضافن نسخ 
كجوب صـو رمضاف كجوب صـو عاشوراءن كتحوؿ صـو يـو عاشوراء إلى عمل مندكبن كاستمر 

إلى يـو القيامةن فالـو اليـو العاشر من شهر المحـر أمره مندكب بل قد ص   الحاؿ على ذلك
عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل "ألف عشت لقابل ألصومن تاسوعاء أيضان"ن أم 

.  ألتبعن بو صـو اليـو التاسع من شهر محـر
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 عليو كسلمن كتلك ىي تلك ىي فضيلة ذلك اليـو فيما نعلمن كفيما ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
المناسبة التي اقتضت أمر المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ الناس أف يالوموا يـو العاشر من محـر 
سواءه كاف فرضان كما كانت عليو الحاؿ في بدًء اإلسبلـن أك استقر سنةن كما  ؿ إليو األمر فيما 

الذم ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل بعد. كال نعلم أف ىنالك سببان  خر لفضيلة ىذا اليـو إال ىذا 
عليو كسلمن كنحن ميتبعوف كلسنا مبتدعينن نتبع المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ في أفعالون كنتبعو 
أيضان في أقوالو ما استطعنا إلى ذلك سبيبلنن أما التزيدات التي قد يمكن أف تلحع إلحاقان بالدين 

 كما ىي منون فلسنا من ذلك في شيءو ق .

من قد يرب  يـو عاشوراء بمآسو كقعت في تاريخ المسلمينن كىي مآسو فعبلنن ككلنا نعلم ىنالك 
أنها مآسو ككلنا نجزع لهان فهنالك من قد يرب  بين يـو عاشوراء كبين اليـو الذم قتل فيو 

 الحسين رضي اهلل تعالى عنون ىذه الرابطة رابطةه تاريخية ال تينكرن كاألسى الذم ينبغي أف يفيض بو
قلب كل مسلم لمقتل الحسين حقيقة ال تنكرن كمن لم يستشعر قلبو ىذا األسى ربما كاف ذلك 
دليبلن على ضعفو في يقينو باهلل كحبو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك ؿ بيتون كلكن ينبغي أف 

نعلم أيها األخوة أنو ما من يوـو من أياـ السنة إال كىو مغركس بمالائب تاريخية في حياة 
المسلمينن فلو أردنا أف نحالي ىذه األياـ عدا كلو أردنا أف نرب  ىذه األياـ بالمالائب التي 

حاقت بأساطين المسلمين كبرجاؿو عظماء من الرعيل األكؿن لرأينا أف على المسلمين أف يقيموا 
 في كل يـو حدادان.

 

الحسن بالسم يـو ماليبةن فلف اليـو الذم قيتل فيو الحسين يـو ماليبةن إف اليـو الذم قيتل فيو 
كإف اليـو الذم قيتل فيو سيدنا علي رضي اهلل عنو يـو ماليبةن كإف اليـو الذم قيتل فيو عثماف 
رضي اهلل عنو يـو ماليبةن كإف اليـو الذم قيتل فيو عمر يـو ماليبةن كإف اليـو الذم تيوفي فيو 

كلو أردنا أف نحالي كلو أردنا أف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو ماليبة؛ كأم ماليبة. 
نتحدث عن المالائب التي حاقت بالمسلمين كالضحايا الذين تساقطوا في سبيل دين اهلل عز 

 كجلن لرأينا شيئان ال ييحالىن كلرأينا أياـ السنة كلها مغموسة بدماء ىؤالء الضحايا.
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عن يـو شهداء الحرة؟ عن أأيحدثكم عن يـو الرجيع؟ أـ أيحدثكم عن يـو بئر معونة؟ أـ أيحدثكم 
من أحدثكم؟ كلكن ما ىو الواجب الذم يينبغي أف يفعلو المؤمن عندما يريد أف يتفاعل مع 
أشجانو كمع أحزانو للمالائب التاريخية التي حاقت بالمسلمين؟ ماذا ينبغي أف يالنع العاقل 

تقطر لو قلب عندما يرل أف يد البغي قد امتدت فأتلفت كأفسدت كىدمت كفعلت ما يمكن أف ي
 المؤمن أسان كألمان؟ ماذا يقوؿ عقل العاقل؟

ن  -يقوؿ ما يقولو ذلك العربي في الجاىلية  كأنا ال أستشهد بكبلمو بتحريم حبلؿ أك إلباحة محـر
كلكني أستشهد بكبلمو في اللجوء إلى العقل كتدبيره. يـو قاؿ امرؤ القيسهلل )اليـو خمره كغدان 

لن عن حدادم كحزني كجزعي لقريب قد تخطفتو يد المنوف بواسطة أمر(ن أم إف إذا أردت أف أع
عدكاف مبٌيتن فليس البكاء ىو الدكاءن كليس ىو النحيب أك الجزع ىو الدكاء الناجعن كإنما 

الدكاء الناجع أف أخط ن كأف أحيل الهدـ إلى بناءن كأف أحوؿ الفساد إلى إصبلحن عندئذو أكوف 
 بقطع النظر عن ىذه الكلمة كطابعها الجاىلي. -المنطع قد شفيت غليلي. ىذا ما يقولو 

 

ما ىو العبلج الذم ينبغي أف يعالج بو اإلنساف المسلم مالائب تاريخ المسلمين؟ كىي لسوء 
الحظ مالائب ممتدة إلى يومنا ىذا. ىل العبلج أف نثور بالنحيب كالعويل؟ ىل العبلج أف نالي  

لعبلج أف نفعل بأنفسنا ما يمكن أف يكوف سببان لشماتة الاليحات المتتابعة إلى يـو الدين؟ ىل ا
 الشامتينن كلمزيدو من فرح أعداء الدين؟ أعتقد أف كل عاقل يعلم الجواب عن سؤالي ىذا.

العبلجهلل ىو أف ننظر نحن المسلمين إلى أكلئك الذين فعلوا ىذه األفاعيل بذلك الرعيل األكؿن ال  
راىية منهم لهذا الدين العظيم الذم ابتعث اهلل بو الرسل كراىية منهم ألكلئك األشخاصن كإنما ك

كاألنبياء جميعان. العبلجهلل ىو أف نكوف خير سندو لهذا الدين. العبلجهلل ىو أف نالل  ما حاكؿ 
أكلئك الناس أف يفسدكه كما يحاكلوف اليـو أف يفسدكه. العبلجهلل ىو أف نعود إلى حاؿ ىذه األمة 

اتها حتى أصبحت مضرب المثل للتدابر فنعيدىا إلى كحدتها التي تشرذمت كتفرقت كتدابرت فئ
السالفةن كنعيدىا إلى حالن عزىا الدابرن نعيدىا إلى أمسها العظيم الذم أكرمها اهلل سبحانو 
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كتعالى بو. ىذا ىو العبلجن ىذا ىو الشيء الذم يفتت أكباد أكلئك األعداءن كىم مستمركف 
 كسلسلة عدكانهم مستمرة.

 

عدكان أقبل إلى دارم فحطمها كحولها إلى أنقاضن كأخذ يشفي غليلو بالنظر إلي كقد ترل لو أف 
أصبحت في العراء. ترل ماذا عسى أف يضره أف يجدني كأنا أنوح كأنا أبكي كأنتحب بين أنقاض 
تلك الدار؟ سيزداد فرحانن كلسوؼ يزداد شماتةن بين كلكن الشيء الذم ييًقضي مضجعو؛ الشيء 

كره إلى أسىن كجزع ىو أف أقـو صامتان فأخط  إلعادة بناء الدارن كأجمع لذلك الذم يحيل سر 
أعواني كأرحامي كأقاربي ألمد إليهم يد التعاكفن كيمدكا إلي يد التعاكف ثم نبذؿ كل جهدو عضليو 
كمادمو كفكرمو متعاكنين متحدين لنعود خبلؿ أياـو فنعيد ىذه الدار إلى أحسن مما كانت. ىذا ىو 

الذم يؤلم ذلك العدكن كىو الشيء الذم يجعلو يتالاغر في نفسو كيدرؾ أف كيده قد عاد  الشيء
 إليو.

 

ن ال يكفي أف نػىعيد  المالائب التاريخية  كلكن أيها األخوة تعالوا فانظركا إلى كاقع المسلمين اليـو
الماليبة التي حاقت بهمن فلف شران من ىذه المالائب كلها الماليبة التي يتقلبوف في حمأتهان 

الكبرل أنهم يتقلبوف في حمأة ىذه الماليبة ككأنهم ينتشوف بهذا التقلُّبن الماليبة الكبرل أنهم 
كل   -يركنوف إلى قاع ىذه األنقاض ككأنهم يستريحوف إلى ذلكن كيجدكف في أنفسهم الراحة 

لن عالجوا كال تجد من يقـو فينادم كيدعو ىؤالء الناس أف قوموا فعالجوا ماليبتكم بعم -الراحة 
ـى العدك داركم عودكا فابتنوىان أساء  ماليبتكم بلصبلح. أفسد العدك حياتكم فأصلحوىان ىٌد

 العدك إليكم فأذلكم عودكا فاجمعوا نسيج عزكم.

الماليبة الكبرل أف العالم اإلسبلمي يرل مالائبو كىو يجترىا بلىٌذةن أليس كذلك أيها الناس؟ ماذا 
أم كاحد من أبطاؿ ىذه األمةن ككله منهم فلذة كبدو في حياة عسى أف يفيدني أف أنوح لمقتل 

المسلمين؟ ماذا يفيدنا أف نستبدؿ بالعمل نواحان. أليس ىذا العمل الذم يقـو بو المغفلوف! أليس 
ىذا مبعث  خر للسركر الذم يندلع إلى أفئدة األعداء! ككم ككم قرأت كلماتو تنم عن فرح ما 

مرحن كعن شماتةو ما مثلها شماتةن كتبها أعداءه لنا يعيشوف ىذا اليـو  مثلو فرحن كعن مرحو ما مثلو
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كىم ييالوركف حالة ىذه األمة التي  لت إلى غفلة منقطعة النظير. مغفلوف يعيشوف مع مالائبهم 
التاريخية يجتركنها دكف أف يتخذكا من أكقاتهم كفراغهم مثابةن إلعادة بناءن مثابةن إلصبلح حاؿن 

 تدبر.مثابةن لفكر ك 

 

كنحن أيها األخوة لو كنا نعيش مع ظلمات تلك المالائب الماضية كنحن ميبػىٌرؤكف اليـو من 
مالائب جديدةن لربما لربما كاف الخطب ىينان لينانن كلكن مالائبنا التي تحيع بنا اليـو شره من كل 

ايا تلك المالائب التي استدبرناىا باألمسن مالائب األمس ضحايان كما أكثر ما تكوف الضح
درجات في سلم الالعود إلى العزة ىكذا أعلن اهلل سبحانو كتعالىهلل "ًإٍف يىٍمسىٍسكيٍم قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  

ـي  كىتًٍلكى  ۚ  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي  ا اأٍلىي ا اًكليهى اءى   ال ًذينى  الل وي  كىلًيػىٍعلىمى  الن اسً  بػىٍينى  نيدى  ۚ  مىنيوا كىيػىت ًخذى ًمٍنكيٍم شيهىدى
اًفرًينى  كىيىٍمحىعى   مىنيوا ال ًذينى  الل وي  كىلًييمىحٍّهى ( َُْ) الظ اًلًمينى  ييًحبُّ  الى  وي كىالل    ( "ُُْ) اٍلكى

ىذه ماليبة بسيطة كمبررة كىذا بياف اهلل عز كجل يوض  ذلكن كلكن ماليبة المالائب أف تتأملوا 
للكيد ضدكمن كأف كل  فتجدكا أف دكؿ البغي كلها تحي  بكمن كأف أيدم المكر كلها تتالاف 

الوسائل الفكرية كالمادية كالغريزية بكل أنواعها المتطورة تتجمع لتكوف أسلحةن فٌتاكة ضد ىذه 
ن ىذا البغي الذم يحي  بناهلل ىي  األمةن ضد بقايا إسبلمهان ىذه المالائب التي تىجٍّدي يومان بعد يـو

ي أف تجمع أمرنا من شتاتن فأين ىم الماليبة التي ينبغي أف تشغل بالنا. ىي الماليبة التي ينبغ
؟ الذين يجزعوف من أجل دين  الذين يجزعوف على شهداء األمس يتقطعوف ألمان من مالائب اليـو
اهلل عز كجل على شهداء األمس ينبغي أف يعلنوا الدليل على ذلك من  المهم الميبػىرٍّحة اتجاه 

ن كعندئذو فبل بد أف تينًهضهم ااالـ إلى عم لن البد أف تنهضهم ااالـ إلى اتحادن مالائب اليـو
 إلى جمع شمل.

على أنكم مستهدفوف  -ال األدلة الكثيرة  –كىل أنا بحاجة أيها األخوة أف أضعكم أماـ الدليل 
العالم اإلسبلمي مستهدؼن ال سيما العالم العربي منو كالعالم العربي مستهدؼن ال سيما ىذا 

 من علم ك جهل ذلك من جهل.القطر اإلسبلمي بالورة خاصةن علم ذلك 
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إف الذين يتبرموف بالطمأنينة كبالهدكء يتالوركف أف ىذه الطمأنينة حبلى كستلد إسبلمان كاعيان عما 
قريبن اإلسبلـ كاف كال يزاؿ صنو ىذه البلدةن كاف كال يزاؿ الظل المبلـز لهذه األمة في ىذه 

التوجو اإلسبلمي الهادئ الهادؼ الواعي األرض الميقىدسة. ىنالك من يتبـر باألمن بالطمأنينة ب
المتسامي على الغرائزن المتسامي على التدابرن المتسامي على الًشقاؽن ىنالك من يضيع ذرعان 
بهذا كييخط  لهذان كىنالك من يسرب األيدم تلو األيدم مقنعة كغير ميقٌنعة لئلفسادن إلفساد 

الفئات ... كل ىذا موجود. كاألدلة على  النفوس إلفساد الضمائر إلفساد العقوؿ لئليقاع بين
 ذلك قائمة. كلكن ما المراد من ىذا؟

المراد من ىذا أف ندع ماضينا هللن كأف نعلم أف محكمةن ستعقد عما قريب كأف ديٌاف السموات 
كاألرض ىو حاكمهان فلندع الماضي لرب الماضي كالحاضر كالمستقبلن كللنظر إلى ما كٌلفنا اهلل 

ٍبتيمٍ  مىا كىلىكيمٍ  كىسىبىتٍ  مىا لىهىا ۚ  ى بالنظر فيوهلل "تًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىتٍ سبحانو كتعال  تيٍسأىليوفى  كىالى  ۚ  كىسى
انيوا عىم ا  تلك إلى فانظركا تعالوا منهان تعانوف التي المآسي إلى فانظركا تعالوا لكن" يػىٍعمىليوفى  كى
  التي األمم
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 ِؾبهثخ اإلٍالَااللزظبك .. ٍالػ اٌغوة فٟ 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صٌل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 كأكصيكم كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

قرأ في كتاب اهلل عز كجل قولو سبحانو كتعالىهلل "كأىًعدكا لهم ما استطعتم من قوةو كمن رًباط كلنا ي
 الخيل تيرىبوف بو عدك اهلًل كعدككم" إلى  خر ااية ...

 

كثيركف ىم الذين يتالوركف أف المراد بالقوة في ىذه ااية ىي قوة السبلحن كلكن جيل  العلماء 
و أعم من ذلك؛ فسركىا بمقتضى المطلع الذم جرت ااية على المفسرين فٌسركا القوة بما ى

سننون )أعدكا لهم ما استطعتم من قوة(ن كل ما يمكن أف يػيعىٌد قوةن يحرز المسلمين عن الوقوع في 
براثن أعدائهم ينبغي أف تعدكا تلك القوة لون يدخل في معنى ىذه القوة السبلح بكل أنواعو 

القوة أيضان قوة الجسم كما يتبع ذلكن كيدخل في معنى القوةهلل  كبسائر تطوراتون كيدخل في ىذه
القوة االقتالاديةن كىذه القوة ليست أقل في الخطورة كاألىمية من قوة السبلح أبدانن ككاف من 
الممكن أف يأتي التعبير القر ني ىكذا )كأعدكا لهم ما استطعتم من أسلحة( كلكن ألمرو ما عمم 

 ير بكلمة القوة الشاملة لمعاني كثيرة.البياف اإللهي كجاء التعب
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كمن ىنا قرر العلماء أف على المسلمين أف ييحىاٌلنوا أنفسهم ضد أعدائهم بكل حالوف القوةن من 
القوة االقتالاديةن كفي الناس من  -كلعلها أىم  -ىذه الحالوف قوة السبلحن كمن ىذه الحالوف 

ية ركوفه إلى زىرة الحياة الدنيا. كقد قاؿ اهلل قد يتالور أف سعي اإلنساف كراء بناء القوة االقتالاد
عز كجلهلل "كما ىذه الحياة الدنيا إال لهو كلعب كإف الدار ااخرة لهي الحيواف"ن كلكن ىذا تنكر 
خطير عن معنى كبلـ اهلل عز كجلن كعن فهم العبلقة القائمة بين المسلم كما أكدع اهلل في باطن 

قتالاديةن المسلموف ينبغي أف ال يكونوا أقل من غيرىم األرض كظاىرىا من مقومات الحياة اال
سعيان إلى إقامة كإشادة البناء االقتالادم بأقول مظاىرهن كلكن الفرؽ بين المسلمين كغيرىم أف 

غير المسلمين يتعشقوف ىذا البنياف االقتالادم لذاتو كيتعشقوف الماؿ ركونان منهم إليو. أما 
أف يتخذكا من البنياف االقتالادم كلب ًحراسة يحرسهم كي  المسلموف فقد عٌلمهم اهلل عز كجل

ال يتسلل عدكه إلى دارىم. تلك ىي نظرةي اإلسبلـ إلى ما ينبغي أف ينهض بو المسلموف من عمراف 
 اقتالادمن كتلك ىي نظرة العشاؽ عشاؽ الدنيا ابتغاء الركوف إلى متعها كشهواتها.

 

بن الخطاب رضي اهلل عنو خرج إباف خبلفتو ذات  كلقد رأيت في كتاب مدخل ابن الحاج أف عمر
يـو إلى السوؽن فلفت نظره أف معظم األسواؽ التجارية بيد األنباط القادمين من ببلد الشاـ 

فأغضبو ذلكن كىرع إلى المسجد كدعا الناس إليون ثم اختطب فيهم كأمرىم أف ينافسوا ىؤالء 
تالادية كلها في أيديهم. فقاؿ لو أحد الالحابة الناس كأف يجعلوا مقادة التجارة كاألعماؿ االق

الجالسينهلل يا أمير المؤمنين قوـه سىخرىم اهلل لنا ففيما ننهض بما ينهضوف عنا بو؟ قاؿ لو أمير 
المؤمنين عمرهلل كاهلل ألف قلتم ىذا ليكونن رجالكم خدمان لرجالهمن كليكونن نساؤكم خدمان 

 لنسائهم.

 

خوةن ككم يتجلى ىذا المعنى في ىذا العالر حيث أصب  ىذا المعنى متألع كاض ه أيها األ
السبلح األكؿ الذم ييوجو إلى صدكر المسلمين كالذم تػيقىٌوض بواسطتو المجتمعات اإلسبلمية ىو 

السبلح االقتالادمن ىذا السبلح الذم يستعملو الغرب كأمريكا اإلماـ المقتدل بو في ذلكن 
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كبواسطة إفقاره إيانا في االقتالادن كإنكم لتبلحظوف كيف الغرب يحاربنا بواسطة قوتو االقتالاديةن 
تتساق  ىذه الدكؿ العربية كاإلسبلمية كاحدة إثر أخرل بعد أف أيلًجئت إلى المضائع اإلقتالاديةن 
كبعد أف أيلًجئت إلى الحرماف فالبرت حينان كلم تستطع أف تواصلن فاضطرت أف تمد يدىا إلى 

 كالمؤامرة مستمرةن كالخطة ماضية ..العدك الذم يقيم على مقربة منا 

 

نحن نحارىب في أخبلقنا كفي مبادئنا كفي ًقيىمنا كفي أرضنا التي تنتقه من أطرافهان نيحارب 
بذلك كلو بواسطة سبلحو كاحد ىو السبلح االقتالادمن كلعلكم تعلموف أك ربما ينبغي أف تعلموا 

ئة األمم المتحدةن صندكؽ اإلسكاف أف ىنالك صندكقان اسمو صندكؽ اإلسكاف المنبثع من ىي
ىذا كاف يينظم منذ أمدو طويل مؤتمران عالميان كبيران ال ييقاـ في ببلد الغربن كإنما يقاـ في بلدةو 

ضعيفةو اقتالاديان من ببلد اإلسبلـن كىذا ما سيتحقع من خبلؿ األياـ القليلة القادمة. ما شأفي ىذا 
 الالندكؽ؟ كما عبلقتو بهذا المؤتمر؟

 

لغرب أيها األخوة يهدؼ كمنذ حين إلى أف ينتقه ىذا العالم العربي ال من قواه فق  بل من ا
أعداده أيضانن كتيتخذ الوسائل الخفية كالظاىرة إلى ذلك باسم خطر االنفجار السكاني كما أشبو 
ذلك مما تسمعوفن كسيئلنا كأجبنا أف ال إشكاؿ حيث أف الشريعة اإلسبلمية أجازت للزكجين أف 
يتحٌكما اعتمادان على الوسائل المعركفة المستعملة في أمر اإلنجاب كعدمون شريطة أف ال تتدخل 
أم قول أجنبيةن أك ال يتدخل سلطاف أم دكلة في ما بين الزكجين. كلكن المجتمع يسير على 

 النهج الذم رسمو اهلل سبحانو كتعالى لنا.

 

بلمية المتخلفة اقتالاديانن بل التي فيرض عليها الخطة الموضوعة أف على المجتمعات العربية كاإلس
أف تتخلف اقتالاديان أف تيقلل من اإلنجابن بل أف تيحارب اإلنجاب. لكن كيف السبيل إلى إلجاء 

ىذه الدكؿ إلى ذلك؟ سبيل ذلك ىو اإلفقارن سبيل ذلك ىو التعرية االقتالاديةن سبيل ذلك 
ا ككجدكا أف االختناؽ كاد أف يحيع برقابهم جاء إلجاء ىذه الدكؿ إلى المضايعن حتى إذا أيلجئو 

صندكؽ اإلسكاف ليقوؿ لهم انظركا إلى الماؿ الوفيرن ستأتيكم المعونات من كل حدب كصوب. 
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بشرطو كاحدهلل أف تلتزموا بالنهج الذم ستحملوف عليو كالذم ييرسم لكم. كما النهج؟ تقرأكنو في 
ىي أف تيفت  أبواب المتع الخلفية بعيدان عن  الوثيقة التي سيسير المؤتمر على ضوئها الخطة

الزكاجن كأف ييشجع ذلك على كل المستويات ألف ىذا سبيل من سبل تقليل اإلنجابن كإذا 
اقتضى األمر ينبغي أف يشجع الشذكذ الجنسي أيضانن ذلك ألف ىذا العبلج كذاؾ يحققاف جزءان  

كف أف يتحمل مسؤكلية كثرة اإلنجاب من كبيران من الهدؼ بوسع اإلنساف أف يمارس لذتو كمتعو د
كراء ذلك. فلذا انالاعت ىذه الدكلة المتخلفة المختنقة اقتالاديان لهذه الشركطن جاءتها 

المعونات التي تتؤللئ داخل صندكؽ اإلسكافن كإذا لم تنالع ىذه الدكؿ أك ىذه المجتمعات 
 تناؽ الذم يدنو من رقابها.حيرمت من ىذا الالندكؽ كتركت للضيع الذم يحي  بها كتيركت لئلخ

 

ىذا ما ينبغي أف تعلموه أيها األخوة لكي تعلموا أننا نيحارب اقتالاديان قبل أف نحارب بواسطة 
األسلحةن كلكي تعلموا أف الخط  الماكرة ىذه ال تالمد أمامها إال خط  مثلها. فأين الذين 

 سبحانو كتعالى على ىذا االلتزاـن يخططوف؟ أين المسلموف الذين يعتزكف بدينهم بعد أف بايعوا اهلل
ثم عرفوا كما عرؼ عمر كمن قبل عمر كالمسلموف الذين جاؤكا من بعد أف الحالن االقتالادم 

 ال يقل أبدان عن الحالوف العسكرية كما شابهها بشكلو من األشكاؿ .

 

أقوؿ لقد استسلمنا للخط  األجنبية دكف أف نرىع عقولنا بوضع أم خطةن بل إنني مضطره أف 
لكم كسامحوني إف اضطررت إلى التكرار بعد التكرار بعد التكرارهلل بدالن من أف نخط  لحماية 

أنفسنا اقتالاديان تثور شريحة منا على شريحة من أجل أف تيسحع البقايا االقتالادية الموجودة فيما 
التي ستلجئنا إلى بيننان كمن أجل أف ندفع بأنفسنا كبأيدينا شيئان فشيئان فشيئان إلى تلك المضايع 

االختناؽ كالعدك البلىث ينظر كيتربه حتى إذا جاءت الساعة التي يستطيع أف يتحكم برقابنا 
 ساؽ صندكقو اإلسكاني إلينا كحملنا حمبلن على ما ينبغي أف نفعلو تحت سلطانو كأكامره.

 

ن القاىرة التي المؤتمر سييعقدي عما قريب في القاىرةن كلعلكم تعلموف لماذا ييعقد في القاىرة
خضعت لكل شيءن كطىٌبقت كل شيءن كما زادىا ذلك إال فقرانن كما زادىا ذلك إال تراجعا. ىا 
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ىي ذم ااف تتنفس تحاكؿ أف تتنفس الالعداء فبل تستطيعن ىناؾ سيعقد ىذا المؤتمر كىناؾ 
مؤتمر كىو ستعلن ىذه الوثيقةن لم يستطيع أحده أف يناقش كثيقةن ىي النور الذم يسير عليو ال

الدستور الذم يسير على أساسو. كل ما يمكن أف يناقش من حولو أمور فرعية كراء ىذه الوثيقة 
 الكبرل. ماذا نملك أف نالنع؟

 

نملك أف نالنع كل شيء عندما نرتب  بموالنا الذم بيده كل شيءن كال نستطيع أف نفعل أم شيء 
تسير طبع ردكد الفعل كطبع الشعارات  عندما ننفض أيدينا من إسبلمنا العزيزن كنترؾ األمور

الفارغة التي ال نعلم من أم مالدر تأتي كإلى أم نهاية تسير. نحن أغنياء أيها األخوة كلسنا 
بفقراءن لكن حيكم علينا أف نالب  فقراءن كىا ىي ذم بلداف الخليج. ال أقوؿ يينتقه من أطرافها 

ذكب ثم تذكبن البدن ألنها ينبغي أف تخضع بل يينتقه من أموالها ىا ىي ذم أموالها تذكب ثم ت
لسلطاف ىذا الالندكؽن ال أريد خير الكبلـ ما قل كدؿ نككثيران ما يكوف الكبلـ جارحان. فما ينبغي 
أف أزيد في جراحاتكم ال سيما عندما يكوف الكبلـ مذكران بواجب دكف نملك السير في طريع ىذا 

 بلفن كىو الذم يرحم عباده عندما يلوذكف بو.الواجب. كلكن اهلل ىو المستعاف كعليو التك

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم

أحاطت بكم كلحاطة السوار بالمعالمن ال بل ليس ىنالك تشبيوه أبلغ من تشبيو رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم كلحاطة ااكلين بالمائدة "ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتها" 

لماليبة .. دعوا الماضي لرب الماضين فلف كنتم أقوياء كإف كنتم فعبلن تستشعركف ىذه ىي ا
 األسىن كتغاركف على الحع كتتألموف من الظلمن فهذا ىو الظلم الذم ينبغي أف تتألموا  منو.

ىنالك أمم أحاطت بنان ككل فئةو من ىذه األمة تحاكؿ أف تجعل منا لقمة سائغة لهان كما أعظم 
الذم يقولو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ففىكركا أيها األخوة كقىدركان ىذا الكبلـ 

كاجمعوا أمركم من شتاتن كابنوا ىذه األمة من جديد على النهج الذم رسمو اهلل عز كجلن 
كاعلموا أف دائنا كامنه في نفوسنا كليس داءنا الذم يترائى من حولنان كباألمس شرحت كلسوؼ 

 هلل عز كجلهلل "إف اهلل ال يغير ما بقـو حتى ييغيركا ما بأنفسهم"أظل اشرح قوؿ ا

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل .
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 ٔؼّخ أَ ٍجت ٘الن

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أن

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزم
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  اإلنسافى الذم حيًجبى عن المكوًٍّف لؤلكوافن كحيًجبى عن الخالًع العظيًم المدبًٌر للمخلوقاًت 
ما يجدي فيها بوارؽى ااماؿن كمن شأنًو المتناثرًة التي يراىا من حولوهلل من شأنًو أف يرب ى أملوي بها عند

أف يضطربى كيتفج رى في كيانًو اليأسي عندما يرل فيها مخاكؼى اإلىبلًؾ كالوعيًد كاإلنذارن فهو ال 
يرل الخيرى إال من ىذًه األكوافن كال يرل الش ر  إاٌل منها. كذلكى ىو شأفي اإلنساًف الذم حيًجبى عن 

كجٌلن فأخذى يػيؤىلٍّوي ىذًه الػميكىو ناًت كالمخلوقاًت كما يسٌمونها بالطٌبيعًة التي رؤيًة خالقًو كموالهي عز  
 من حولو.

 

كأٌما اإلنسافي المتبالٍّري المدرؾي بأف  ىذًه األكوافى إنٌما تتحر ؾي بيًد مكوٍّنًهان كبأف  ىذه المخلوقاًت 
رب ي كيانوي بها ال على كجًو األمًل كال على إنٌما ىيى مسٌخرةه بيًد خالًقها سبحانوي كتعالىن فهوى ال ي

كجًو الخوًؼ كالوعيدن مثلي ىذا اإلنساف ال يقفي عندى ىذًه المكو ناًت بأمٍّ تأثٌرن فلف رأل فيها 
بوارؽى الخيًر لم تخدعوي ىذًه البوارؽي عن مخافًة اهلًل عز  كجٌلن كإف رأل فيها بوادرى الٌشرٍّ لم تحجزهي 

 الٌتأمًُّل برحمًة اهلًل سبحانوي كتعالى كفضلو. ىذًه البوارؽي عن
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كثيركفى ىم الذينى إذا نظركا إلى كرـً اهلًل سبحانوي كتعالى الفٌياًض من الٌسماء المتمثًٍّل في ىذًه 
األمطاًر الٌسخٌيًة الوافدًة ركنى إلى الٌسركرن كركنى إلى األملن كركنى إلى يقينو ألنٌوي قد أصب ى محفوفان 

ة كأف  أماموي خيران كبيران يقبلي إليون كنسيى فاعلٌيةى اهلًل سبحانوي كتعالىن مع أف  ىذا اإلنسافى لو بالٌرعاي
تأم لى كتدبػ رى لعلمى أف  المخافةى من اهلًل عز  كجل  تكمني في كلٍّ شيءن كلعلمى أف  ىذا اإللوى القاىرى 

طيعي أف يجعلى من أسباًب الٌرحمًة أسبابان للهبلًؾ الذم بيدًه كلُّ شيءو كبيدًه تالريفي كلٍّ أمرو يست
كالٌدمارن كيستطيعي أف يجعلى من أسباًب الٌدماًر التي تبدك لنا كذلكى أسبابان للٌرحمًة كالٌسعادةن 

 كاألمري عائده إلى اهلًل سبحانوي كتعالى.

 

 ف؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجل .فمًن الذم جعلى الٌرياحى الٌساريةى أداةن لتجديًد الحياًة في كياًف اإلنسا

 

 كمن الذم إذا شاءى جعلها سببان للٌدماًر كالهبلؾ؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجٌل.

 

كمن الذم جعلى األرضى مهادان تحتى أقداًمنا؛ ترعىانا بمزيدو من رحمًة اهلًل سبحانوي كتعالى كفضلًو عن 
 ا من خير؟ إنٌما ىو اهللي سبحانوي كتعالى.طريًع ما في داخًلها من ذيخرو كما يتفج ري على ظاىرًى

 

كلكن من الذم يجعليها أداةن للهبلًؾ إذا شاءى عندما تتحر ؾي كتضطربي تحتى أقداًمنان بل عندما 
 تتحو ؿي إلى أفواهو فاغرةو تبتلعينا؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجٌل.

 

في محكًم كتابوهلل )كجعلنا من الماًء كل  كمن الذم جعلى من الماًء أداةن للحياًة كما قاؿى عز  كجل  
 شيءو حٌي(؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجٌل.

 

 كلكن من الذم يجعلي إذا شاءى من الماًء أداةن لئلغراًؽ كاإلىبلًؾ كالٌطوفاف؟ ىو اهللي عز  كجٌل.
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ـى جنوًد اهلًل عز  كجل  يتأٌملي فيها الخيرى أك يخاؼي منه ا الش ر  كال ينظري إلى فيا عجبان إلنسافو يقفي أما
ًر ىذًه الجنودن كىو اهللي سبحانوي كتعالى.  ربٍّ ىذًه الجنوًد كإلى مسخٍّ

 

انظركا كتأٌملوا يا عبادى اهلًل في األسباًب التي أىلكى اهللي عز  كجل  بها أممان سابقةن من قبًلناهلل ىل  
رهي اليوـى في حياتًنا كفيما يتالٌورهي سائري كانت تلكى األسبابي إال أسبابى الٌسعادًة كالخيًر فيما نتالوٌ 

الٌناس؟ كسائل الطٌبيعًة كما يقولوفن التي ىيى مناطي  ماًؿ الٌناًس فوؽى ىذًه األرضن ىي التي جعلها 
اهللي عز  كجل  عندما شاءى أسبابى ىبلؾو لتلكى األمم. انظركا إلى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )فكبٌلن أخذنا 

أرسلنا عليًو حاصبان كمنهم من أخذتوي الاٌليحةي كمنهم من خسفنا بًو األرضى كمنهم بذنبًو فمنهم من 
 من أغرقنا(ن ىكذا يقوؿي اهللي سبحانوي كتعالى.

 

يرينا كينبػٍّهينا أف  الوسائلى التي ىيى في أصًلها كسائلي لحياًة اإلنساًف كرغًد عيشون جعلها اهللي عندما 
اهللي عز  كجل  أف يهلكهم. الاٌليحةي التي تطرب ىي ذاتها الاٌليحةي التي شاءى كسائلى إلىبلًؾ من شاءى 

تهلكن كاألمري ال يحتاجي إال إلى أمرو من اهلًل عز  كجل  يالدري لهذا الذم خىلىقىوي كبث وي في المكو ناًت 
ٌناًس اليوـى نٌبههمي اهللي التي من حولًنا. كعندما خيدًعى قوـي عادو بمظاىًر الطٌبيعًة كما ييخدىعي كثيره من ال

سبحانوي كتعالى إلى ىذًه الحقيقًة التي أقوليهان كلكٌنهم لم يتنب هوا إال بعدى فواًت األكافن رأكا سيحيبان 
عارضةن تستقبلي أكديتهمن فظٌنوا فيها الخيرى ألنٌها ىي السٌنةه الربٌانٌية في الكوفهلل إذا رأل الٌناسي 

كبعدى طوًؿ جدبو تأٌملوا فيها الخيرن كلكن  اهللى نٌبههم إلى أف  األمرى  سحابةن كافدةن بعدى طوًؿ محل
ليسى بيًد الٌسحابن كلكنى األمرى بيًد مسيًٍّر الٌسحابن كانظركا إلى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))فلٌما رأكهي 

ذابه أليم * عارضان مستقًبلى أكديتهم قالوا ىذا عارضه ممطرينا بل ىو ما استعجلتم بًو ري ه فيها ع
 تدمٍّري كل  شيءو بأمًر ربٍّها فأصبحوا ال ييرل إال مساكنيهم((.
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ىذا المعنى الذم نٌبهنا اهللي عز  كجل  إليًو على سبيًل الًعظةن كىذا المعنى الذم يتجس دي في كاقًع 
الطٌبيعًة عن أممو قد خلت من قبًلن يجبي أف نعتبرى بًو يا عبادى اهللن كيجبي أال نيخدىعى بظواىًر 

 مسيٍّرًىا كعن خاًلًقها كعن مجندىا إلرادتًو في مكو ناتًًو كفي عباده.

 

كثيركفى ىم الذينى ينظركفى إلى ىذًه األمطاًر الٌسخٌيًة المتسلسلًة المتواصلًة فينتعشوفى بآماؿو عظيمةو 
 حسنه كعظيم. كلكن وي في تالٌورىمن كيتالٌوركنها رحمةن كافدةن إليهمن ىذا في باًب األمًل برحمًة اهللً 

في تالٌوًر الطٌبيعًة كأحكاًمها أمره مهلك. على اإلنساًف إذا رأل أم  بارقةو من بوارًؽ الطٌبيعًة أف يقدٍّرى 
 أف  فيها خيران إذا شاءهي اهللين كفيها سببه للٌدماًر إذا شاءهي اهللي عز  كجٌل.

 

م إذا رأل نعمةى اهلًل تهوم من سمائًو شكرى اهللى كالعبدي الحقيقيُّ للمولى كالخالعن ىوى ذلكى الذ
 بلسانًو كسأؿى اهللى سبحانوي كتعالى أف يالرؼى عنوي الٌسوء. سوءى ىذًه المطًر بلسانًو أيضان.

 

اإلنسافي الذم كح دى اهللى بعقلًو كعواطفًو كمشاعرًههلل ىو ذلكى الذم إذا رأل جنودى اهلًل سبحانوي كتعالى 
الٌسنًن الكونٌيًة التي نراىان رمعى بطرفًو إلى المكوًٍّف كتساءىؿى في نفسوهلل ترل أىوى  المتمثٌلًة في ىذهً 

استدراجه يستدرجينا بًو اهللي عز  كجل  أـ ىيى رحمة؟ ترل ما ىيى عاقبةي ىذًه األمطاًر كالٌرياح؟ أىيى خيره 
 ىذا ممكنه كىذا ممكن.. لهذًه األٌمًة ساقتوي رحمةه من اهلًل عز  كجل  أـ ىو ىبلؾه كتدمير؟

 

كالعبدهلل ذلكى الذم يلجأي إلى اهلًل سبحانوي كتعالى رىغىبان كرىبان. ألم تسمعوا قوؿى اهلًل سبحانوي كتعالى 
في محكًم كتابوهلل ))ىو الذم يريكمي البرؽى خوفان كطمعان((؟ن ىكذا يقوؿي اهللي سبحانوي كتعالىن فالبرؽي 

أف تتالو رى فيها الخيرى ىيى فعبلن أداةي خيرن كلكى أف تتالو رى فيها  ظاىرةه من الٌظواىًر الكونٌيًة لكى 
الٌشر  ىيى فعبلن أداةي شٌرن كلكن من الذم يوجٍّوي ىذًه البوارؽى كىذًه الاٌلواععى كىذًه األمطار؟ من 

 الذم يوجٍّهيها للخيًر إف شاءى أك للش رٍّ إف شاء؟ ىو اهللي سبحانوي كتعالى.
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بحانوي كتعالى أف يرزقىنا اإليمافى بًو في حالًة الٌسٌراًء كالٌضٌراءن كأف يجعلىنا نعيشي في نسأؿي اهللى س
تىنا يقينان بأف   توحيدًه في عقولًنا كمشاعرًنا في كلٍّ األحواؿن كنسألوي سبحانوي كتعالى أف يمؤلى أفئدى

يضانن كنسأؿي اهللى سبحانوي كتعالى العفوى الخيرى ال يفدي إال من عندًه كبأف  الش ر  ال يفدي إال من عندًه أ
 كالعافيةى دائمانن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى العظيم...
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َِ طبٌِؾ١ٙب  ٌٓ ٠غٍَت ِٕبفمٛ اٌّشب

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أما بعدي فيا عبادى اهللهلل

حديثه معركؼه مركمٌّ عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى كثيران ما كقفتي عندهي متسائبلنن ىو قولوي 
ـه على منافًقيها أف يموتوا إاٌل ىٌمان  صٌلى اهللي عليوً  كسل مهلل "لن يغًلبى منافقو الٌشاـً صالًحيهان كحرا
 كغٌمان ككمدان".

كثيران ما تساءىلتهلل كلماذا كافى المنافقوفى في الٌشاـ؟ كلم نعلم أف  الٌنبي  صٌلى اهللي عليًو كسل مى 
على -حد ثى عن ذلكى في الٌشاـن كىذا يعني تحد ثى عن صراعو يجرم بينى المنافقينى كغيرًىم كما ت

ن ىوى يعني أف  في الٌشاـً منافقينى  -الٌرغم من ثناًء رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى على الٌشاـ
 كثيرين.

كلكم تساءىلتهلل أينى ىم ىؤالًء المنافقوف؟ كلماذا حذ رى رسوؿي اهلًل صل ى اهللي عليًو كسل مى في الوقًت 
بش رى أف  ىؤالًء المنافقينى لن يغلبوا الاٌلادقينى كالاٌلالحين؟ كلكٌني أنظري أيُّها اإلخوة كما ينظري الذم 

كلُّ إنسافو إلى الوقائًع التي تجرم في شاًمنا ىذهن فنجدي يومان بعدى يوـو مالداؽى كبلـً رسوًؿ اهلًل 
ذًه الحقيقةى لتزدادي كضوحان في المناسباتن صٌلى اهللي عليًو كسل مى يتجٌلى بل كيزدادي جبلءنن بل إف  ى

ككلُّكم يعلمي أنٌوي ما من فترةو تمرُّ في العاـً إاٌل كتجدُّ فيًو مناسبةه تتعالى فيها األصواتي تٌدعي 
الوطنٌيةن تٌدعي الٌتحرُّؽى على المبادًئ كالقيىمن تٌدعي الٌتحرُّؽى على الحقوؽن ك خري مناسبةو مٌرت ىيى 

 المباركةي التي ال نزاؿي بالدًدىاهلل مناسبةي الحركًة الٌتالحيحٌية.   ىذًه المناسبةي 
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ـى تفوري  ب جي في مثًل ىذًه المناسبًة يخي لي إلينا أف  الٌشا عندما نالغي إلى الكلماًت التي تقاؿي كالتي تيدى
 بالاٌلالحينن بالمضٌحينن بالمستنكرينى لذكاتهمن يخي لي إليكى كأنت تالغي لهذًه الكلماتً 

المتوٌىجًة المتوٌقدًة الٌضخمًة الكبيرةن يخي لي إليكى أف  شامنا ىذًه تفوري بكلٍّ إنسافو كضعى حياتىوي على  
كفًٍّو مضٌحيان بها في سبيًل الًقيىًم كفي سبيًل الحعٍّ كفي سبيًل الوطًن كفي سبيًل األرضن بل يخي لي 

من مالًو كتجر دى من كلٍّ ممتلكاتًو ككضعى ذلكى كل وي  إليكى أف  كل  كاحدو من ىؤالًء الٌناًس قد تجر دى 
فداءن لهذًه المبادًئ كالقيىمن فداءن للحعٍّ الذم يأبى إاٌل أف يحرسىوي ليلى نهار. ىكذا يبدكن كىكذا 

 تنطعي الكلماتي التي تقاؿي في مثًل ىذًه المناسبات.

فاءاتن كذىبى دكري الكبلـً كجاءى دكري حٌتى إذا طومى ملفُّ الحديًث كانتهًت االحتفاالتي كاالحت
ري مقبلى عىرىضو منى الٌدنيا قليلن  العمًل كالٌتنفيًذ نظرتى فوجدتى أمران مناقضانهلل كجدتى أف  الحقوؽى تيغدى

بل كجدتى أف  القوانينى التي ينبغي أف تنف ذى كأف تكوفى سياجان للعدالةن تجدي أف  القوانينى تذك بي 
عىرىضو منى الٌدنيا يسيلي عليًو الليعابن كلم يعيد ىنالكى قانوفه يػيقىد سي كال ًشرعةه  كتذك بي من أجلو 

تيستىعلىن كلُّ ذلكى يمكني أف يذكبى كيزكؿى في سبيًل عىرىضو منى الماًؿ في سائًر المناسباًت كعلى  
 كلٍّ المستويات.

الٌتضحيةن كيعبػٍّري عًن الفداءن كيعبػٍّري عن كتقابلي كتقارفي في ذىًنكى بينى ذلكى الكبلـً الذم يعبػٍّري عن 
أف  أصحابى ىذًه الكلماًت متجرٍّدكفى عن أركاًحًهم كعن أموالهم في سبيًل الحعٍّ المتمثًٍّل في 
المبادًئ كالمتمثًٍّل بالقيًم كالمتمثًٍّل في األرًض كالوطن.. ثم  إٌنكى تنظري إلى الٌسلوًؾ كإلى الواقًع 

مةن كإذا بالمبادًئ كالقيىًم غريبةه ال يتعر ؼي عليها في ساحًة الٌتسابًع إلى األمواؿن كإذا بالحقوًؽ ميتٌ 
إلى الٌشهواتن ال يتعر ؼي عليها أحد. كافى ذلكى على منابًر الحديثن أٌما عندى الواقًع كالٌسلوًؾ فكلُّ 

إال من رحمى -الكلُّ  ذلكى ييضحي غريبانن ككلُّ ذلكى يالب ي يتيمانن كالكعبةي الوحيدةي التي يطوؼي 
حولىها إنٌما ىيى كعبةي األمواًؿ بأمٍّ طريقةو جاءتن إنٌما ىيى كعبةي الٌشهواتن إنٌما ىيى كعبةي  -ربُّكى 

األمزجًة كاألىواءن ىنا أتذك ري كبلـى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مهلل "لن يغلبى منافقو الٌشاـً 
ـه على منافقيها أف ي  موتوا إال ىٌمان كغٌمان ككمدان".صالحيهان كحرا

 

ىوى اإلنسافي  -كىيى الكلمةي التي يستعمليها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى  -إف  اإلنسافى الاٌلال ى 
هلل نحني نضعي أركاحنا على أكيفٍّنا  الاٌلادؽن ىوى اإلنسافي الذم يوافعي لسانيوي فؤادىهن فلذا كقفى يقوؿي
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فداءن للقيىًم كالمبادًئ كالحقوًؽ التي ينبغي أف نكوفى حٌراسان عليهان اإلنسافي كنضعي أموالىنا أيضان 
الاٌلال ي في اصطبلًح سيًٍّدنا رسوًؿ اهلًل ىوى ذلكى الذم يوافعي قلبيوي لسانىون كمن ثم  فبل بد  أف يوافعى 

 سلوكوي حديثو.

 

ـي كإذا نظرنا فوجدنا أف  الحقوؽن أف  القوانينن أف  مبادئى  العدالًة تمز ؽي كتغدىري في سبيًل من يقدٍّ
ـى الفريًع األك ًؿ الذم تحد ثى عنوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو  األكثرى منى الماؿن كجدنا أنفسىنا أما
كسل مهلل "لن يغلبى منافقو الٌشاـً صاًلحيها". كلكن عزاؤنا أيُّها اإلخوةي ىوى الشٍّعُّ الثٌاني من كبلـً 

ـي رسوًؿ اهلًل صدؽه كحعٌّ كال بد  أف ينف ٍذن ال بد  أف يتغل بى رسوًؿ ا هللن نعم ىنالكى منافقوفى كلكن كبل
الاٌلالحوفى في الٌشاـً على المنافقينن ال بد  أف يتغل بى الاٌلالحوفى الذينى يضٌحوفى فعبلن في سبيًل 

ما يملكوفن ألف  ىؤالًء الاٌلالحينى  المبادًئ كالقيىًم بأركاحهم كأموالهم عندما يقتضي األمر كبكلٍّ 
يعلموفى أف  الٌركحى ال كجودى لها في حالةو منى الٌطمأنينًة الٌتاٌمةن كأف  الماؿى كالغنى ال كجودى لهما 

محال نىيًن ملكان لهذا اإلنساًف إاٌل إذا كانت ثم ةى تضحيةه بالٌركًح كبالماًؿ نفسًو في سبيًل المبادًئ 
بيًل الحٌع. ىؤالًء الاٌلالحوفى يعلموفى ىذًه الحقيقةن كىؤالًء الاٌلالحوفى إذا تكل مى كالقيىًم كفي س

أحدىم كتحد ثى في مناسبةو منى المناسباًت كمناسبًة الحركًة الٌتالحيحٌيًة التي كانت كال تزاؿي بحمًد 
حعلوفى من الفعًل اهلًل مباركةن فلنٌهم يعلموفى كيفى يضعوفى الٌنقاطى على الحركؼن يعلموفى كيفى ي

تالديقان للكبلـن يقولوفى ىذا على منبًر الحديث. ثم  إذا تحو لوا إلى العمًل كالٌسلوًؾ كجاءتهمي 
األمواؿي من ىنا كىناؾى في سبيًل أف يغٌضوا الٌنظرى عًن القوانيًن قوانيًن العدالةن كفي سبيًل أف يغٌضوا 

أقدامهمن كتعش قوا المبادئى كالقيىمى التي أقاموا أنفسىهم الٌنظرى عًن المبادًئ كالقيىمن ركلوا الماؿى ب
كأقامهمي اهللي سبحانوي كتعالى حٌراسان عليهان من ىم؟ كأينى ىم ىؤالء؟ نحني مطمئٌنوفى إلى أنٌهم 

موجودكفن ألم يقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مىهلل "لن يغلبى منافقو الٌشاـً صالحيها"؟ إذان في 
صالحوفن كفي الٌشاـً أناسه متحرٍّقوفى على الحعٍّ بسلوؾن ال بكلماتو كأقواؿو مدب جةن ال.. الٌشاـً 

ىؤالًء موجودكفى قٌلوا أك كثيركان كرب ما لم تكن للكمٍّ قيمة كفي كثيرو منى األحياًف تكوفي القيمةي 
شب هوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي للكىيفن تكوفي القيمةي لؤلىٌمٌيةن كال تكوفي القيمةي للعددن للغشاًء الذم 

 عليًو كسل مى بػػػػً"غيثاًء الٌسيل".

 



  

 ~1734 ~ 
 

أقوؿي ىذا أيُّها اإلخوة حٌتى تعرفوا مواقعىكم على ضوًء حديًث رسوًؿ هلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى ىذان 
تكل متم ىنالكى منافقوفى كىنالكى صالحوفى فاعرًفوا موقعكمهلل كونوا من ىؤالًء الاٌلالحينن كونوا إذا 

ـى ضركرًة قياـو بواجبن كاجًب تضحيةو  في  في مناسبةو من المناسباتن أك إذا كجدتم أنفسكم أما
سبيًل المبادئن في سبيًل القيىمن في سبيًل الحقوؽ. كونوا معى الاٌلادقينى كال تكونوا معى الٌطرًؼ 

ًر الٌدائًب على ااخرن كونوا معى الاٌلادقينى على كلٍّ المستوياتن على مستول قيامكم ب الس هى
 تربيتكم ألكالدكم كبناتكم.

 

ككم قلتي ككر رتي القوؿى في ىذا الال دد كال أريدي أف أعيدن عرفتم كحفظتم دركسكمهلل كونوا 
صادقينن كونوا عندى حسًن ظنٍّ رسولكم صٌلى اهللي عليًو كسل من احرصوا على أف تكونوا من ىؤالًء 

لكم أن كم أنتمي الغالبوف. كونوا على ىذا المستول حرصان على الاٌلالحين كبشرل رسوًؿ اهلًل 
الحقوًؽ التي مت عكمي اهللي عز  كجل  بهان كمفاتي ي الحقوًؽ ىيى المبادئن ىيى القيىمن ىيى األخبلؽن 

 ىيى الفضيلة.

الٌراشدًة  بهذًه المعاني كالحقائًع تحال ني الحقوؽن كونوا حٌراسان على القيىًم كالمبادًئ كاألخبلؽً 
كعلى الفضيلةن كونوا صالحينى على المستول الثٌالًث كىوى أف تكونوا فعبلن متفاعلينى معى مناسباتو 

كأنا -نرفعي بها رؤكسىنا فعبلنن فلقد قلتي مٌرةن كأقوليها دائمانهلل إف  حركةى الٌتالحيً  كانت كما أعلمي 
عن ىذًه البلدةن كانت من أجًل درًء  كانت من أجًل درًء أخطاًر اإللحادً   -شاىدي عيافو في ىذا

أخطاًر الطٌامعينى البعيدينى ىناؾى في مشرًؽ العالًم حيثي تهاكل ذلكى المعسكرن كانت في سبيًل 
درًء ىذًه البلدًة عن أطماًع أكلئكى الطٌامعينن كانت في سبيًل اإلبقاًء على مبادًئ ىذًه البلدًة 

 كقيىمهان أجل..

كتفاعلوا مع ىذا الٌدافًع لكي ناللى بًو إلى مداهن نحني لم نالل بعدي إلى كونوا على رشدو في ىذا 
مداهن أجل ىذا ىوى الهدؼن كلكن ىل تحق عى ىذا الهدؼي كامبلن؟ ىنالكى صراعه كما قاؿى رسوؿي اهلًل 

ريقةو صٌلى اهللي عليًو كسل من ىنالكى من يريدي أف يخنيعى القيىمى كالمبادئى كالعقائدى الحٌقة كلكن بط
 أخرل.
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كلكن ىنالكى الحٌراسي على ديًن اهللن كىنالكى الٌساىركفى على المبادًئ كالقيىمن كونوا منى الجنًد 
الذم استبشرى بًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل من كونوا منى الاٌلالحينى الذينى أنبأى عنهم رسوؿي اهلًل 

الفعلٌية ال مستول الٌتضحيًة القولٌيةن ال تكتفوا بتلكى  صٌلى اهللي عليًو كسل مى على مستول الٌتضحيةً 
الٌشعاراًت القائلةهلل نحني جميعان فداءن كلُّنا كذا ككذا مٌما تركنوي مكتوبان كمٌما تسمعونوي مقوالنن 

صحٍّحوا ىذا بالٌتنفيذ. عندما يقوؿي أناسه ىذا الكبلـى قولواهلل أٌما نحني فقد ال نقوؿن كقد ال نكثري 
لكٌننا  لىينا كعاىدنا رب نا سبحانوي كتعالى أف نضعى أركاحىنا في يًدنا اليمنى كأموالىنا في يًدنا القوؿن ك 

اليسرل كنضٌحيى بذلكى كلًٍّو إذا دعا الٌداعي في سبيًل إبقاًء الحٌعن كفي سبيًل الٌدفاًع عًن المبادًئ 
 منى الاٌلالحينى الذينى تحد ثى عنهم رسوؿي كالقيىمن ىكذا ينبغي أيُّها اإلخوةي أف نفعىلى حٌتى يكتبىنا اهللي 

اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م. فلف شعرنا كنحني نسيري في ىذا الٌطريًع بوعورًة الٌطريعن شعىرنا بالٌتضاريًس 
نينا منى الٌسيًر على ىذا الٌطريعن فػىيىسٍّركا العسيرى بالدًؽ االلتجاًء إلى اهللن يسٍّركا كل   التي ال تمكٍّ

يرو بالٌدعاًء الواجًف بينى يدًم اهلًل عز  كجٌلن فبل كاهلًل ما سارى إنسافه على الٌدرًب الذم أمرى اهللي عس
بًو مستعينان باهلًل عز  كجل  في صراعةو كاجفةو كدعاءو دائمو مستمرٍّ نابعو منى األعماًؽ إاٌل يس رى اهللي لوي 

 وي الٌطريع.العسيرن كإاٌل عب دى اهللي سبحانوي كتعالى ل

 

اذكركا أيُّها اإلخوة أف  اهللى عز  كجل  لم يالف عبادىهي الاٌلالحينى فق  بالعملن كإنٌما كصفهم قبلى 
ذلكى بكثرًة االلتجاًء إلى اهللن ألم تسمعوا قولوي عز  كجل  كىوى يالفي الٌنخبةى الاٌلالحةى من عبادًه 

كباألسحاًر ىم يستغفركف((؟ ألم تقرؤكا قولوي سبحانوي  قائبلنهلل ))كانوا قليبلن منى الليًل ما يهجعوف *
كتعالى كىوى يالفي ىؤالًء الٌناسهلل ))تتجافى جنوبهم عن المضاجًع يدعوفى ربٌهم خوفان كطمعان كمٌما 
رزقناىم ينفقوف((؟ ككىم ككم في كتاًب اهلًل سبحانوي كتعالى  يات تالفي عبادهي المسلمينى المتحرٍّكينى 

صراًط اهلًل سبحانوي كتعالى بكثرًة االلتجاًء إلى اهللن يسٍّركا العسيرى الذم تشكونون كما الٌسائرينى على 
أكثرى ما تشكوفى بالدًد من يذكٍّركم بتربيًة األكالًد كالبناتن بالدًد من يذٌكركم بالٌترفًُّع عًن المغرياًت 

وي بكثرًة االلتجاءن كثرًة كالٌشهواتن ما أكثرى من يشكو صعوبةى ككعورةى الٌطريع. حٌطموا ذلكى كل  
 االلتجاًء إلى اهلل.
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أنتم أـ رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل م؟ أيُّناهلل نحني أـ رسوؿي اهلًل أكلى بكثرًة الٌتضرًُّع على أعتاًب 
ارن اهلًل كالٌدعاًء الواجًف بينى يديو؟ رسوؿي اهلًل لم يعًه رب ون رسوؿي اهلًل لم يفعل ما يقتضيًو االستغف

نحني الذينى ارتكبنا كل  موبقة. كمعى ذلك فما كافى رسوؿي اهلًل يسيري في طريعو إلى غايةو من غاياًت 
استرضاًء اهلًل عز  كجل  إاٌل كيتوٍّجي عملوي بالٌضراعةن بالٌضراعًة الواجفًة بينى يدًم اهللن كافى ذلكى شأنىوي 

لكى شأنوي يوـى خيبرن كافى ذلكى شأنوي يوـى فتً  مٌكة. ما يوـى بدرن كافى ذلكى شأنوي يوـى الخندؽن كافى ذ
ـى طريعو يسلكوي إلى مرضاًة اهلًل إاٌل كأعلنى عن ضعفون  كقفى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل مى أما
ٌوةى كأعلنى عن عجزهن كأنٌوي ال شيءن كلكٌنوي يستنزؿي القٌوةى كل ها منى اهلًل سبحانوي كتعالىن استنزليوا الق
منى اهلًل إف رأيتم أف  السُّبيلى قد تقط عت بكم إلى ىذًه الغاياتن صراعه فيما يتعل عي بتربيًة األكالًد 

كالبناتن كصراعه فيما يتعل عي بالٌتحرًُّر منى الٌشهواًت كاألىواًء فالتجؤكا إلى اهللن كبابي اهلًل مفتوحن 
يريدي أف يلتًجأى إليًو سبحانوي كتعالىن ثم  ضعوا في  بابي اهلًل مفتوحه للعاصي كللطٌائعن لكلٍّ من

اعتباركم أف تكونوا منى الٌنخبًة الاٌلالحةن كأف ال نكوفى منى المنافقين الذينى يتجٌملوفى بالكلماًت 
ـى اهلًل ثم   كالٌشعاراًت كيستخذكفى عندى العمًل كالٌسلوؾن كونوا منى الٌنخبًة الاٌلالحًة التي تبرىني أما

ـى  عباًد اهلًل عز  كجل  أنٌنا إف قلنا فعلنان بل إنٌنا نفعلي كال داعيى إلى القوؿن أقوؿي قولي ىذا  أما
 كأستغفري اهللى العظيم..

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1737 ~ 
 

 اٌزىج١و ... ؽم١مزٗ ٚأصوٖ

 

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبرن اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبرن اهلل أكبر اهلل أكبر ما 
توالى الليل كالنهارن اهلل أكبر ما ازدلف الناس متجهين إلى بيت اهلل الحراـن اهلل أكبر بعدد توبة 

بر بعدد تجليات اهلل سبحانو كتعالى على التائبين كاستغفار اايبين إلى اهلل سبحانو كتعالىن اهلل أك
عباده باللطف كالرحمة كالغفرافن اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبرن سبحاف اهلل ملء الميزاف سبحاف اهلل 
المسب  بكل لسافن سبحاف اهلل الميسب  في كل مكافن سبحاف من ال يالفو الواصفوفن سبحاف 

 كال إلو إال اهلل كاهلل أكبرن  من ال تدركو الظنوفن سبحاف اهلل كالحمد هلل

 اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر.

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال 

ف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى اهللن كأشهد أ
 العالم كلٍّو بشيران كنذيران.

أما بعدي فيا عباد اهللن ألمرو ما جعل اهلل سبحانو كتعالى شعار صباح ىذا اليـو المبارؾ التكبيرن بل 
بدءان من فجر يـو عرفة إلى نهاية أياـ ألمرو ما جعل اهلل سبحانو كتعالى شعار ىذه األياـ كلها 

 التشريع التكبير المتواصل لكل مناسبةن كإثر كل صبلةن ترل ما الحكمة من ذلك؟

في ىذا اليـو ال سيما في العالر الذم نعيش فيو حيث المآسي الكثيرة المتنوعة التي تطوؼ 
 ...بالمسلمينن كالتي تتسرب إلى حنايا قلوبهم فترمضهم بااالـ المتنوعة

في ىذا اليـو من ىذا العالر الذم تكاثرت المالائب على المسلمين فيون كتنوعت بل تنوعت 
 ينابيعها من داخلو كمن خارج...

في ىذا اليـو حيث المالائب التي تتوالى على المسلمين بكل أنواعها كأشكالهان لن يجد المسلم 
كاحد ىو أف يتذكر أف اهلل عز  أمامو من عزاءو يالغر من حجم ىذه ااالـ كالمالائب سول عزاءو 

 كجل أكبر كأجل من كل ما يطوؼ باألمة اإلسبلمية اليـو من مآسو كمالائب.



  

 ~1738 ~ 
 

فلذا كىبر اإلنساف ربو ككعى معنى تكبيره هللن أدرؾ معنى العزاء في ىذه الكلمات القدسية اتجاه 
ن كىي كما قلت لكم مالائب متنوعة كثيرة شتىن كإف كنت  المالائب التي تتناكش المسلمين اليـو

أعلم أف ينبوع ىذه المالائب شيءه كاحد مرده إلى نفوسنا مرده إلى نفوسنا التي ضاعت منها 
معالم التزكية كتسربت إليها ظلمات األدراف المتنوعة المختلفةن فكاف من ىذه األدراف التي 

نها ككأنها ىيمنت على قلوبنان كاف من ذلك ما تركف من المالائب المتنوعة التي يبدك البعض م
مالائب  تية إلينا من خارج ىذه األمةن كالبعض منها نابع من مجتمعاتنا كل ىذه المالائب مرديىا 
لو إلى نفوسنان ألم تقرأكا قوؿ اهلل عز كجل )ًإف  الٌلوى الى يػيغىيػٍّري مىا بًقىٍوـو حىت ى يػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍم( أك قو 

ا عىلىى قػىٍوـو حىت ى يػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنفيًسًهٍم(؟ أماـ ىذه  عز كجل )ذىًلكى بًأىف  الٌلوى  لىٍم يىكي ميغىيٍّران نػٍٍّعمىةن أىنٍػعىمىهى
المأساة التي كقع فيها المسلموفن ما ىي النافذة التي ينتعش أمامها المسلم؟ ىي أف يتذكر كبرياء 

كاألدراف التي ىيمنت على  اهلل عز كجلن ىي أف يتذكر أف اهلل عز كجل أكبر من ىذه األىواء
نفوس المسلمينن كأف اهلل عز كجل أكبر من خط  األعداء الذين استهانوا بالمسلمينن لما رأكا 
في ى ىذه األدراف التي تتعالى من سويداء قلوبهمن كاهلل أكبر كأجل من كل قوة تتربه بلسبلـ 

ليل من أجل المسلمينن فاهلل المسلمينن كاهلل أكبر كأجل من كل مكيدة تخط  بليلو أك بغير ال
سبحانو كتعالى موجود كال يزاؿ سلطانو ىو ىون كال تزاؿ سننو الماضية ىي ىين كلكن المسلمين 
قد غفلوا عن ىذه الحقائعن كلما غفلوا عن ىذه الحقائع تناسوا كالية اهلل عز كجل لهمن تناسوا 

كىلًيٍّػيى الٌلوي( ىكذا علمنا اهلل عز كجل أف نقوؿن الكلمة القدسية التي لقننا اهلل إياىا عندما قاؿهلل )ًإف  
كىكذا أمرنا أف نعلم عندما قاؿ في ااية األخرل بالري  العبارة كبطريقة  مرة )ًإن مىا كىلًيُّكيمي الٌلوي 
كىرىسيوليوي كىال ًذينى  مىنيوٍا( عندما نسينا ىذه الحقيقة تولينا أعداء ىذا الدين كاستسلمنا لشهواتو 

اءن كاستسلمنا لخط  كمكائد بعد أف ىيمنت األدراف التي حدثتكم عنها على نفوسنان نسينا كأىو 
أف اهلل سبحانو كتعالى ىو الولي الذم ال كلي سواهن كأنو صاحب القوة التي تذكب أمامو سائر 
القولن نسينا ذلك فوقعنا من مغبة ىذا النسياف في ااالـ كالمالائبن ما العزاء؟ بل ما ىو 

اء؟ الدكاء ىو أف نعود فنتذكر ال سيما في مثل ىذا الالباحن في مثل ىذه المناسبةن أف نتذكر الدك 
أف اهلل أكبر من كل شيءن إف تالورنا كتذكرنا جموح نفوسنا كأىوائهان فلنتذكر أف اهلل أكبر من 

حولنا  ذلكن كمن ثم فلنو المأموؿ أف يشفينا من أمراضنا النفسيةن كإف تذكرنا تكاثر األعداء من
فلنتذكر أف اهلل عز كجل أكبر من كل شيءن أكبر من عدكاف المعتدينن كأكبر من كيد الكائدينن 
كأكبر من كل ما يتربه بالمسلمين كإسبلمهمن ىذا معنى التكبير في ىذا الالباحن كلكن الناس 
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و زائغة بعد ىذا أحد رجلينن رجل يكبر كال يعلم ماذا يقوؿن يرفع صوتو مجلجبلن بالتكبير كنفس
كأىوائو مستشرية ىذا التكبير بالنسبة لهذا اإلنساف ليس أكثر من شعار ميت ال قيمة لو كال يحرؾ 

في كياف اإلنساف ساكنانن أك رجل  خر عندما ينطع بالتكبير قائبلن اهلل أكبرن تسرم جذكر ىذه 
من أىواء كشهوات  الكلمة إلى أعماؽ نفسو كقلبو فتهز فؤاده ىزان كتنفضو من كل ما قد راف عليو

كأدرافن عندما يقوؿ اهلل أكبر من أنا؟ أنا عبد ذليله بين يدم اهلل عز كجلن ال طاقة لي كال حوؿ 
أستسلم بكل كياني كبكل شراشرم كبكل ظواىرم كبكل بواطني لمن يده األمر كلو كلمن إليو 

كتعالى كسلطانون  المرجع كلون أستسلم إليو كقد أيقنت أنني ال شيء أماـ قدرة اهلل سبحانو
كبمقدار ما يضئل اإلنساف كىو يعبر عن تكبيره هلل عز كجل بنبضات قلبو تضيع كتذكب كتالغر 
كتضائل قول العالم أجمعن عندما يقوؿ اهلل أكبر اهلل أكبر كىو يعي ما يقوؿ يستيقظ إلى أف 

ول المتربالة الكوف ال شيء كأف كل قول الشر ال شيءن كأف سائر كيد الكائدين كأف سائر الق
باإلسبلـ كأف سائر مظاىر التشاكس التي تسرم كتجرم بين المسلمين بعضهم مع بعض كل ذلك 
ال شيءن أماـ سلطاف اهلل سبحانو كتعالى كقوتون فلذا كعى اإلنساف ىذا التكبير ككرره تحققت لو 

له هلل عز كجل من ذلك العبودية التي تتفجر بالتوحيد الخاله هلل سبحانو كتعالىن التوحيد الخا
ىو منبع كل قوة بعد ضعفن كىو منبع كل كحدة بعد شتاتن كىو منبع كل عز بعد ذؿن كلعل 
فينا من يقوؿ إف الدنيا كلها اليـو تكبرن إف العالم اإلسبلمي كلو اليـو يكبرن كإف إذاعات العالم  

إف إسبلمنا قد غدا اليـو  كلها تهتز بالتكبيرن فأين ىو أثر ىذا التكبير؟ ألم أقل لكم أيها األخوةن 
كلمات تتردد على ألسنا كشعارات نجمل بها مظاىرنان أما قلوبنا ففتشوا عنها تجدكىا مليئة 
باألدراف التي حدثتكم عنها مليئة بحب الدنيا كما أكثر أنواع الدنيا كالدنيا ليست مجرد درىم 

ألنانية المستشريةن كلنا يعلم ىذه كدينارن قلوبنا مليئة بمعافو كثيرة للحسد كالضغائن كالبغضاء كا
الحقيقةن عندما نقوؿ اهلل أكبر تأتي ىذه الكلمة غطاءن لهذه المشاعر كلهذه األدرافن كال تأتي 

 نسفان لها كتالحيحانن 

 كمن ثم فما عسى أف يفعل التكبير عندما يالب  في حياة المسلمين فنان؟!

 منها ااذاف فق ؟!ماذا عسى يفيدىم التكبير عندما يالب  أنشودة تطرب 

بل األمر كما قلت لكم باألمس.. ماذا عسى أف يستفيد المسلموف من تزاحمهم حوؿ الحجر 
 األسود أك حوؿ الكعبة المشرفة؟!
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بل ماذا عسى أف يستفيدكا من تجمعهم فوؽ أرض عرفة ككأنها كما قلت كف الرحمن سبحانو 
 كتعالى يتزاحم فوقو المسلموف؟!

ذلك كلو؟! كإنما الذم يتبلقى منهم ىذه الجسورن أما أمانيهم كأحبلمهم ماذا عسى أف يفيدىم 
كأفكارىم فهي زائغة منالرفة إلى شهوات إلى أىواء إلى حظوظ نفسن كليت أف ىذه القلوب قد 
خرجت من معاني ستر اهلل سبحانو كتعالى ككنفون لكي نرل التشاكس بل التناقض الكبير بين 

كاف كاليزاؿ ًستيران كاف اهلل عز كجل كال يزاؿ رحيمان كلطيفان بعباده ال ألسنتنا كقلوبنا كلكن اهلل  
يفضحهم في ىذه الحياة الدنيان لكن لو أننا رأينا األفئدة كما فيهان كقارنا بينها كبين ىذه األلسنن 
لرأينا شيئان عجبان من مظاىر التناقض كالتشاكسن كلذلك فلف تكبيرنا ال يؤثرن كإف ىذا التكبير 

ما اجتمعت عليو األلسنن كمهما انتقل عبر األثير من عالم إلى عالم ال يهز ساكنان كال يخيف مه
عدكانن كباألمس كانت تكبيرةه كاحدة تخيف أمة متكاملة من أعداء ىذا الدين. أماـ ىذا الواقع 

ع ىذه أيها األخوةن كفي يـو كهذا اليـو ما ىي كظيفتنا؟ كظيفتنا أف نبدأ فنطهر قلوبنا حيث منب
ااالـ كاألسقاـ كاألدراف كحيث المظهر الذم أطمع أعداء اهلل عز كجل بنا نطهر قلوبنا كنزكي 
نفوسنان كأين ىم الذين إذا أرادكا أف ياللحوا أمتهم أك إذا أرادكا أف يسيركا في طريع بناء 
ىو ىنا؟! مجتمعهم على النحو الذم يرضي اهلل عز كجل؟! أين ىم الذين يعرفوف أف المبدأ إنما 

كأف الخطة إنما تبدأ بلصبلح ىذه القلوب على الرغم من أف اهلل قاؿ ككرر )ًإف  الٌلوى الى يػيغىيػٍّري مىا 
بًقىٍوـو حىت ى يػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍم( نحن حتى عندما نريد أف نالل ن نالل  ظواىر أمورنا كال نعود إلى 

ـ من األتربة كعلى طم كردـ ينبغي أف ال يفاجئ صاحب تأسيس بنياننا ق ن كل بناءو ينهض على ركا
ىذا البناء إذا رأل أف التالدع قد ظهر في جدرانو عما قريبن نحن أقمنا جدران ظاىرىا شيء 

يلفت النظر كيبرؽ مر ه في العين كلكنها جدره غير قائمة على أساسن كاألساس ىو ىذا الفؤادن 
أف تالدع بناؤنا كسرعاف ما تسرب إلى داخلو العدك  لما أعرضنا عن ىذا األساس كانت النتيجة 

 كما تبلحظوف ككما تركف.

ببلدنا اإلسبلمية اليـو مسرح لتحرؾ أعداء ىذا الدينن قدراتنا إنما ىي سبلح من األسلحة في 
أيدم أعداء ىذا الدينن أموالنا متعة كأم متعة تتقلب أك يتقلب فيها أعداء ىذا الدينن كنحن ال 

ٍبًل نزاؿ مسلموف  فيما ندعي كنقوؿ كال نزاؿ نتذكر كنيذكر بمعنى قوؿ اهلل عز كجل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
ًميعان كىالى تػىفىر قيوٍا( ال نزاؿ نذكر كنتذكر ىذا كلون كلكنا مع ذلك إنما ننالاع لشهواتنا  الٌلًو جى
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بيل مرضات ربنا يبدأ كأىوائنان عندما نتهيأ ألف نرقى إلى مستوان نضحي فيو بشهواتنا كأىوائنا في س
الالبلح عندئذن كتسرم خطوات الالبلح بطريقة من المعجزات بل بسلسلة من المكرمات 

؟! أين ىم الذين يضحوف  اإللهيةن أين ىم الذين يضحوف كنحن في ذكرل التضحية في ىذا اليـو
لمبارؾ بأىوائهم بحظوظ أنفسهم؟! كلعلي قلت لكم أكثر من مرة إف ىذا اليـو يـو عيد األضحى ا

كعاءه يفيض بنماذج كبيرة كجليلة من التضحيات في سبيل اهلل سبحانو كتعالىن كسٌيد من ضحى 
في ىذا اليـو المبارؾن كفي مناسبة ىذا اليـو المبارؾن إنما ىو خليل الرحمن إبراىيمن أال تعلموف  

حون كم ضحى لكن بما ضحى؟ ضحى بهواهن ضحى بشهواتون ضحى بالػ أنا الكامنة بين جوار 
ضحى أكالن كضحى ثانيان كضحى ثالثانن حتى شهد لو البياف اإللهي الشهادة الكبرل التي تخترؽ 

ًلمىاتو  ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي ًبكى اليـو حواجز الدىور كالقركف ككاف ذلك مثبلن يحتذل لكل مسلم )كى
اؿى كىًمن ذيرٍّي ًتي قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظ اًلًمينى( كبلـه كاض  فىأىتىم هين  قىاؿى ًإنٍّي جىاًعليكى لًلن اًس ًإمىامان قى 

كدستور عظيم إمامة ىذا الكوف لمن تكوف؟ لن تكوف لغرب كال لشرؽ كإنما تكوف لمن امتحنو 
اهلل سبحانو كتعالى فكاف على مستول االمتحافن كيف يكوف على مستول االمتحاف؟ بأف ينتزع 

فيضعها تحت قدميون كيسير في الطريع التي ترضي اهلل عز كجلن كعندما  أىوائو كحظوظ نفسو
ًإًذ  أثاب اهلل ىذا المضحي بهذه النتيجة كالثمرة لم يكن األمر خاصان إلبراىيمن بل ىي سنة )كى

ًلمىاتو فىأىتىم هين ( كاف جزاء ذلك أف جعلو إمامان لهذا الكوفن )ًإنٍّ  ي جىاًعليكى ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي ًبكى
لًلن اًس ًإمىامان( كالناس من بعده كل من سار على ىذا النهج فهو إماـن كلن يستطيع أحده أف ينتزع 

مقود اإلمامة منو أبدانن كلكن كل من تاه عن ىذا الطريع لن يناؿ حظوةن كلو كاف من ذرية إبراىيمن 
 كلو كاف من ذرية محمد عليو الالبلة كالسبلـ. 

ا األخوة عندما نتخالف اليـو على شتى المسارح اإلسبلمية نتخالف في سبيل اهلل فهل ضحينا أيه
أـ نتخالف انتالاران ألىوائنا كنفوسنا؟! كاهلل إنكم لتعلموف أننا نتخالف انتالاران ألىوائنا كنفوسنان 
ذلك ألف المسلمين من قبل كانوا يختلفوف كلكن التخالف لم يكن يبعث فيهم تهارجان لم يكن 

تخالفوف في الرأم يتخذكف من  رائهم الخاصة بهم أسلحة فتاكةن ليجعلوا منها عدة قتل الم
كإساءةو كتسل و على ااخرين بل تكفيرو كما إلى ذلك لآلخرينن كل ىذه الخبلفات المستشرية 
اليـو كانت موجودة باألمسن كلكن المسلمين كانوا يمارسوف من ىذه االختبلفات كظيفة أقامهم 

ها ثم إف كبلن منهم يعذر صاحبون ألف مبعث ىذه االختبلفات لم يكن حظ نفس لم يكن اهلل علي
ىولن من األىواءن كلذلك فكاف المتخالفوف متعانقين دائمانن كانوا متفقين دائمانن كلم يكن فريعه 
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منهم يسلم فريقان إلى عدكن لم تكن فئة منهم تسلم فئة من ىؤالء المسلمين إلى عدك متى حالل 
! في أم تاريخو حالل؟! كاف المتخالفوف يعذر بعضهم بعضان تمامان كما لو أف أربعة من ىذا؟

المسافرين اختلفوا في اتجاه القبلة في سواد ليل مظلمن فاجتهدكا كما أمر اهلل فهدم كل منهم 
إلى جهة من الجهاتن كنفذ كل منهم ما أمر اهلل صلى ىذا في ىذه الجهة كصلى ااخر في 

يةن كصلى ااخر في الجهة الثالثةن كصلى الرابع في الجهة الرابعةن كظيفةه أقامهم اهلل الجهة الثان
عليها فأقاموىا كما أمرن كلما انتهوا من صبلتهم عادكا متعانقينن عادكا متآخيينن عادكا متعاكنينن 

قد قضى بو اهلل  ألف ىذا الذم تم لم يكن انتالاران للذاتن كإنما كاف انتالاران ألمر اهللن كتطبيقان لما
عز كجلن أما اليـو فالمسألة ذاتها تقعن كلكن كبلن منا يجعل من رأيو سبلحان ليبتر بو حياة صاحبون 

يجعل من رأيو سبلحان ليجعل منو سلمان يستعلي بو على كياف صاحبون كلما رأل األعداء ىذان 
يما بيننا مزيدان من أسباب صفو ثم اتخذكا من ىذه الظاىرة أحبولة كأم أحبولةن كراحوا ينفخوف ف

الخبلؼ كالتهارج كحاؽ فينا قوؿ اهلل عز كجل  )ذىًلكى بًأىف  الٌلوى لىٍم يىكي ميغىيٍّران نػٍٍّعمىةن أىنٍػعىمىهىا عىلىى قػىٍوـو 
 حىت ى يػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنفيًسًهٍم(

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رشبءػجّو ػٓ ؽجه ٚؽ١ٕٕه ٌوٍٛي هللا ط

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

هد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأش
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما 

لقد علمتم أف اإليماف باهلل كرسولو ال يتم إال بالنهوض على ركنين البد  منهما. أما أكلهما فاليقين 
الذم يحتضنو العقلن كأما الثاني فالحب الذم يهيمن على القلب. إيماف بعقل عارو عن الحب ال 

إيماف يتمثل في حبٍّ ال يحتضنو يقين عقلي ليس يػيعىدُّ إيمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  يـو القيامةن ك 
ن كحديثنا عن  إيمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  ق . كحديثنا اليـو عن الركن الثاني أال كىو الحبُّ

 حبٍّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم ىو فرعه عن حب اهلل عز  كجٌل.

بأٌف محمدان رسوؿه حقانن بل البٌد من أف تهيمن محبة ال يػيعىدُّ اإلنساف مؤمنان بمجٌرد يقينو العقلٌي 
 رسوؿ اهلل على قلبون كلقد سمعتم باألمس الحديث المتفع عليوهلل

 )ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده كالناس أجمعين(

 انية ق .قالها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مبلغان عن اهلل كلم يقلها استكباران أك بدافع من األن

كإذا تبيٌػنىت ىذه الحقيقة يا عباد اهلل فلف من شأف الحب أيٌان كاف نوعو كأيٌان كاف المحبوب أف 
يحتضن كل ما ييذىكٍّري بالمحبوبن ىذه حقيقة ال يستطيع أف ينكرىا ال المؤمن كال الفاجر كال 

ك المحبوب كالبٌد أف الملحد أك الفاسعن فمن أحب كائنان ما البد أف يحن  إلى كل ما يذكره بذل
يهتاج شوقو إلى المحبوب كٌلما رأل ما يذكٍّريه بو بل كلما مر  بما يذٌكره بو من مكاف أك زمافن ال 
مجاؿ للنقاش في ىذه الحقيقة يا عباد اهلل. فمن أحب شخالان ما حبان حقيقيان إذا رأل شيئان مما 

ىتاجت من جٌراء ذلك الذكرل في قلبو يخاٌلو كثوبن كنعلن ككتابن كأم شيءو يتعلع بو إذا ر ه ا
كاىتاج الحنين إلى محبوبو من جراء ذلكن إذا مر  بمنزؿ المحبوب اىتاج الحنين إلى المحبوب 
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لدل مرأل ذلك المرء ذلك المنزؿ كإذا رأل أم أثر من  ثاره اىتاج في قلبو الحب لذلك الذم 
ن نفسو تم  في ذلك الزماف أك تلك الساعة لقاء ىيمن حبو على قلبون كإذا مر  بزماف أر خىوي بينو كبي

مع محبوبو ىي جتو تلك الساعة إلى ذكريات ال يستطيع أف ينساىا أك أف يتناساىان أفي الناس من 
 ينكر ىذه الحقيقة يا عباد اهلل؟

ما أظن في العقبلء من يينكر ىذه الحقيقة التي نتفاعل معها جميعان ال باختيار مٌنا بل بانفعاؿ 
سرم كما تقولوف. فتعالوا إلى القلب الذم ىيمنت عليو محبة رسوؿ صلى اهلل عليو كعلى  لو ق

كسٌلمن ىيمنت محبة رسوؿ اهلل حقان على قلبو كرأل الثوب الذم كاف يرتديو رسوؿ اهللن ماذا يفعل 
ني مرأل ذلك الثوب أماـ عينيو كقد ر ه؟ البد أف يهتاج من جوارحو من أقالى جوان  قلبو الحني

 إلى المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كالبٌد أف يبػيرٍّحىو الشوؽ إليو.

رأل المنزؿ الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن رأل الغار الذم رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم يـو ىجرتون مر  باليـو الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو 

ن ماذا تفعل بو ىذه المذٌكرات كٌلها من زماف أك مكاف؟ ال ريب يا عباد اهلل أف يحٌب رسوؿ اهلل
كلكنها تقدح زناد الشوؽ المبرح  –ال أقوؿ زناد الحٌبن الحٌب موجود  –ىذه المذكرات تقدح 

 إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببو كىو الحٌب.

نساف بأمر من أمور الدين أك بماضو من ماضي الرسل كاألنبياء شاء اهلل ىذه األمور التي تذكر اإل
 عز كجل أف يػيٍعجىنى كثيره منو بالعباداتن أنتم تقرؤكف قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ٍن حىج  اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جينىاحى عىلىٍيًو أى  ف يىط و ؼى ًبًهمىا كىمىن )ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئًًر الٌلًو فىمى
 [.ُٖٓتىطىو عى خىٍيران فىًلف  الٌلوى شىاًكره عىًليمه( ]البقرة هلل 

 ما معنى ىذا الكبلـ؟ 

)ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئًًر الٌلًو( معلمة من المعالم التي شاء اهلل عز كجل أف تالطبغ بها حقيقة 
يل الرحمن سٌيدنا إبراىيم على نبٌينا كعليو الالبلة كالسبلـ يـو دينٌية منذ كاقعة جرت في أيٌاـ خل

شاء اهلل عٌز كجٌل أف يترؾ زكجتو كطفلو في ذلك المكاف بين الالفا كالمركةن تبعتو الزكجة كىي 
تقوؿ إلى أين تىدىعينىا؟ لم يرٌدن إلى أين؟ لم يردن قالت لوهلل  اهلل أمرؾ بهذا؟ أشار إليها أف نعمن 

كنا اهلل إذان. كاشتد عليها كعلى كليدىا الظمأ بعد أٍلمو كبعد حين فراحت تبحث عن قالتهلل لن يتر 
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الماءن راحت تسعى صاعدةن إلى الالفا راجعةن إلى المركة عائدةن إلى الالفا راجعةن إلى المركة فشاء 
اهلل عز كجل أف يبعث ملكو جبريل على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ فضرب بجناحو األرض كإذا 

ن من ىنا جعل اهلل عز كجل من الالفا ب الماء ينهمر كينفجر من تلك البقعة كذلكم ىو ماء زمـز
كالمركة شعيرتين من الشعائرن لماذا؟ ألنها تحمل ذكرلن إذان فبياف اهلل عز كجل يعٌلمنا كيف 

فوؽ ىذه  نحتفل بالذكريات التي ترب  ما بيننا كبين ماضو يبرز معنى عبودية كثيرو أنبياء اهلل كرسلو
 األرض.

 [.ُِٓ)كىات ًخذيكٍا ًمن م قىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ميالىلًّى( ]البقرة هلل 

 لماذا مقاـ إبراىيم بالذات؟ إحياءن لذكرل كقوفو في ذلك المكاف كصبلتو في ذلك المكاف.

لماذا الٌطواؼ حوؿ بيت اهلل العتيع كقد علمنا أف البيت حجارة ال تنفع كال تضر كما قاؿ رسوؿ 
 صلى اهلل عليو كسلم؟ لكٌن األمر يحمل ذكرل كبيافي اهلل عز كجل يأمرنا أف نحتضن الذكريات اهلل

 التي ترتب  بعاطفةن ترتب  ًبًودٍّن التي تغذم مزيدان من الحٌب الذم ينبغي أف يهيمن على الفؤاد.

بماضو عزيزو  تعالوا ننظر إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيف كاف يحتفي بالذكريات المرتبطة
 على القلبن بماضو ييذٌكر باهلل عٌز كجٌل كحرماتو.

ريًئيى المالطفى صلى اهلل عليو كسلم صائمان يـو االثنينن سيًئلى عن ذلكن قاؿهلل )ذلك يـو كلدت 
 فيو(. إذان ىو يحتفي بيـو ميبلده كالحديث صحي  يا عباد اهلل.

أف يهودان يالوموف يـو عاشوراء كقد مر   ىاجر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إلى المدينة كسمع
ذلك اليـو فعبلنن سأؿ عن السببن قيل لوهلل إنو اليـو الذم أنجى اهلل عز كجل فيو موسى كمن معو 
من فرعوف كقومون كتأٌكد المالطفى صلى اهلل عليو كسلم من ذلك فقاؿهلل )نحن أكلى بموسى من 

من كاف مفطران أف يمسك إلى المساءن إنها بني إسرائيل( كأمر أصحابو بالالـو ذلك اليـو كأمر 
 الذكرل كإنو إحياء من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لتلك الذكرل.

اسمعوا يا عباد اهلل كتأملوا بقلوبكم بأبالاركم كبالائركم. رجع المالطفى صلى اهلل عليو كسلم من 
اهلل عليو كسلمهلل )ىذه طابة(  غزكة تبوؾ كلمػٌا دنا من المدينة المنورة كبدت طبلئع بيوتها قاؿ صلى

ثم التفت إلى أحد كقاؿهلل )كىذا أحد جبل يحٌبنا كنحٌبو(ن لماذا ىذا الغزؿ من رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم بجبلو ىو الالخر الاللدن ال يعي كال يفهمن ىو رمز للجمادات؟ )جبله يحبنا كنحبو(؟! 
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لك الجبلن أكلئك الذين يحتضنهمن ألنو يحمل ذكرل أكلئك الشهداء الذين ديفنوا في سف  ذ
 يحتضن دماءىم الزكٌيةن سف  ذلك الجبل.

إذان ىي الذكرل عزيزةه على القلب. كإذا كاف القلب يحتضن حٌبان أيٌان فبل بٌد أف يحتضن ذكريات 
ىذا الحبن بينهما تبلـز دائم يا عباد اهللن ال ينبغي ألحدو أف يشٌك أك أف يرتاب في ىذا ماداـ أنو 

 لبشر كماداـ أف إنسانيتو لم يتسٌرب إليها شذكذه ق .من ا

من حٌبنا  –كأرجو أف يكوف كافران  –أننا جميعان نتمتع بقس و  –كىذا ما أعلمو  –إذان فلذا كنا نعلم 
لرسولنا محٌمد صلى اهلل عليو كسلمن إذا ثبت أف أفئدتنا تحتضن ىذا الحب أفييعقل أف نمٌر 

مكانٌية أك زمانٌية أك بمتاعو أك أٌم شيء  خر ىل يعقل أال تحرؾ  بذكرل من ذكرياتو إف بذكريات
ىذه الذكريات الزمانٌية أك المكانٌية حقيقة الحب المهيمن على قلوبنا؟ ىل يعقل أال يتحوؿ ىذا 
الحب إلى حنين كشوؽ إلى ىذا الحبيب الذم  منا بو كلم تكتحل أعيننا برؤيتو؟ أفييعقل ىذا يا 

عقلن البد أف يستبد الحنين إذا مر  بنا ذلك اليـو الذم كلد فيو رسوؿ اهللن ذلك ىؤالء الناس؟ ال يي 
اليـو الذم  ذف اهلل عز كجل فيو أف يجعل من كجوده بيننا رحمة للعالمين. يا سبحاف اهلل! حسنان 

ىل يمكن  –مكانٌية كانت أك زمانٌية  –اىتاجت مشاعر الحب بين جوانحنا لمناسبة ىذه الذكرل 
ين الذم يهتاج في الفؤادن ىل يمكن للشوؽ الذم يهيمن على القلب أف يختفي إذان الختنع للحن

اإلنسافن البد أف ييعٌبر عن حنينون البد أف ييعٌبر عن اىتياجون البٌد أف ييعٌبر عن شوقون كيف ييعٌبر؟ 
و أف ييعٌبر بالالـو كما فعل لو أف ييعٌبر بالطريقة التي يشاءن لو أف ييعٌبر بااىةن لو أف ييعٌبر بالنغمةن ل

رسوؿ اهللن لو أف يعبر بأم طريقة يػيٍبًردي بها لظى حنينو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن يجلس 
مع إخوانو كما كاف يقوؿ ذلك الالحابٌيهلل تعالوا بنا نؤمن ساعةن يجمع إخوانو على تبلكة شمائل 

على اهلل الذم ابتعث لنا حبيبو محٌمدان رسوؿ رسوؿ اهللن على تبلكة سيرة رسوؿ اهللن على الثناء 
 اهللن عندئذو يبرد لظى قلبو كحنين فؤاده المهتاج بسبب ىذه الذكرل التي مٌرت بو.

ال نستطيع إال أف نيعٌبر عن الشوؽ الذم يهيمن في أفئدتنا  –بل ال أقوؿ لنا  –إذان يا عباد اهلل لنا 
بأٌم طريقة ترضي اهلل سبحانو كتعالىن المهٌم أال لمركر ذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 تكوف الطريقة مٌما ال يٌتفع مع شرع اهلل سبحانو كتعالى.

نعم ىذه حقيقة فرغنا منها يا عباد اهلل كال نقولها لنناقش بها قساة القلوب فهؤالء ال يناقىشوفن 
أىحىن  من أصحاب ىؤالء كماذا عسى أف يفيد نقاشك ألكلئك القساة القلوب كلقد كاف جبلي أحد 
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القلوبن كلقد كاف جبل أحد الذم تغزؿ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكثر لينان من قلوب 
ن لكنني أقوؿ ىذا الكبلـ ألعٌبر من خبلؿ ذلك بجزء من اشتياقي إلى رسوؿ  ىؤالء الناس اليـو

يبرز لظى اشتياقكم إلى رسوؿ  اهللن كأعتقد أنكم تطربوف لسماع ىذا الكبلـ ألنكم تركف فيو شيئان 
 اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

فلف أنكر من أنكر ىذا الذم أقوؿ فلنٌهم في الحقيقة ال يينكركف التعبير في ىذه المناسبة عن حٌبنا 
لرسوؿ اهللن ال يينكركف التعبير عن الشوؽ البلىب الذم ييهيمن لدل مركر ىذه الذكرل برسوؿ اهلل 

ذلك أال كىو حبُّ رسوؿ اهللن ىذا ما أجـز بون كال أدىؿ  على ذلك من كلكٌنهم ينكركف مالدر 
أنك تتبع حاؿ ىؤالء الناس فبل ترل فيهم من يقـو قبيل الفجر ليقف بين يدم اهلل ميستغفرانن ال 
تجد فيهم من يرٌؽ منو القلب كالفؤاد في تلك الساعة من السحر ليبكي كيتخٌشع كيتضاءؿ 

 عز كجلن ال تجد فيهم من إذا صلى جلس متأدبان في مكاف صبلتو يتلو يستنزؿ الرحمات من اهلل
أكراد الالبلة البعدية ثم يبس  كفيو بذؿ كضراعة إلى اهللن الن بل إٌف أحدىم ليقوؿهلل إف بس  

الكف إلى سماء الرحمة اإللهية بدعة إذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان عندما قاؿهلل )إف رٌبكم حييٌّ كريم 
ه إذا بسطوا أكفهم إليو أف يردىا خائبة(ن إذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان حينما بس   يستحي من عباد

كفيو إلى السماء ليلة بدرن إذان رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف مبتدعان عندما صلى بالقـو 
 صبلة االستسقاء كبس  كفيو إلى السماء يستنزؿ رحمة اهلل سبحانو كتعالى.

اهلل عز كجل غرس محبة رسوؿ اهلل في قلوبكمن إذان أبشركم كأبشر نفسي  عباد اهللهلل اىنؤكا  بأف
بأننا سنكوف غدان من اإلخواف الذين تشٌوؽ إليهم رسوؿ اهلل يـو قاؿهلل )كددت أني لو رأيت 

إخواننا(. اللهم اجعلنا بمنٍّكى كجودؾ من إخواف حبيبك المالطفى الذين تشوؽ إليهم كلم يرىمن 
الدعاء بضاعة إال بضاعة الحب كالتعبير عن ىذا الحب في يـو ذكراهن  ليست لنا في سبيل ىذا

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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ِه { ُٛ بِد اٌَِٝ إٌُّ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِّ ُْٕٛا ٠ُْقِوُعُُٙ  َِ َٓ آ ُّٟ اٌَِّن٠ ٌِ َٚ  }هللّاُ 

 

ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم ص
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

  ية في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني قبل قليل طويبلن كبعثت في كياني شعوران غامران من األمن
 كالطمأنينة كاالعتزاز كالنشوةن تلك ىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذينى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىيمي الط   اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓييٍخرًجيونػىهيم مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرة هلل 

ثم إف مزيدان من النشوة طاؼ برأسي عندما كقفت عند ااية األخرل التي تؤكد كتزيد من معنى 
 ىذه ااية التي استوقفتنين تلك التي يقوؿ اهلل فيهاهلل

اًفرًينى الى مىٍولىى لىهيٍم( ]محمد هلل   [ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

د اهلل المدلل المقيم في أكنافون أنا عبده المكلوء بواليتو كبرعايتو ألنني ممن  من بو إذان فأنا عب
كممن عرفو ربان كاحدان فردان صمدان منو االبتداء كإليو االنتهاء. أجلن أنا لست مضيعان في جنبات 

يةن لن األرضن أنا لست يتيمان كال مييىت مان في صحارم الدنيان لن تتخطفني االضطرابات النفس
تتخطفني أمراض الكآبةن لن تتاليدني أفخاخ الطغاة كقول الشر في العالم ألنني مكلوء بوالية 

 اهللن ألنني من أكلئك الذين قاؿ اهلل عنهمهلل

 [.ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا( ]محمد هلل 

العتزاز ىيمنت على شعورم. أنا! إف نشوة غامرة طافت بكياني كركحان من ا –أيها اإلخوة  –حقان 
من أنا؟! أنا عبد اهلل المدلل كما قلت لكم في أكنافو كأعتقد أف ىذا الشعور الذم طاؼ بكياني 
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عندما استوقفتني ىذه ااية في كتاب اهلل عٌز كجٌل البد أف يطوؼ برأس كل كاحد منكمن البد 
 لكٌل كاحد منكم إف أكقفتو ىذه ااية كأخذ يتأمل فيهاهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )  [ِٕٓالٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى

البٌد أف تطوؼ بكم ىذه النشوة الغامرةن البد أف تطمئنوا إلى أنكم لستم مضي عين فعبلن في جنبات 
م االضطرابات النفسية األرضن لستم اليتامى أك المييىت مين في صحارم الدنيان أجلن لن تتخطفك

كال أمراض الكآبةن لن تقودكم االضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات كالمسكرات 
كنحوىا ذلك ألنكم تعيشوف في كبلءة من كالية اهللن تعيشوف في كبلءة من حماية اهللن )ذىًلكى بًأىف  

اًفرًينى الى مى   ٍولىى لىهيٍم(.الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

البد أف ينشد كل كاحد منكم كقد طافت النشوة بكيانو النشيد الذم لق نػىنىا اهلل عز كجل إياه إذ 
 خاطبنا ملقنان قائبلنهلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

 أجلن أجل يا ربي 

 يٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(.)ًإف  كىلً 

بل إني ألعتقد أف ىذا الشعور ينبغي أف يطوؼ برؤكس المسلمين جميعانن ينبغي أف يطوؼ بكياف 
يانن العالم اإلسبلمي كلٍّو ممثبلن في شعوبو كقياداتو. مادمنا قد شىريفٍػنىا باإليماف باهلل إيمانان حقيق

كاليتو لنا  –مادمنا قد شىريفٍػنىا بمعرفة أننا عبيده المملوكوف لو كبأننا موصولوا النسب إلى كاليتو 
ذلك ىو خالع الكوف كلٍّون ذلك ىو مدير العالم أجمعن البد أف تطوؼ ىذه  –كحمايتو إيانا 

 شعوبو كفي قياداتو.في  –كما قلت لكم   –المشاعر بكياف العالم اإلسبلمي كلٍّو أينما كاف ممثبلن 

يا عجبان يا عباد اهللن يا عجبان لمن عرؼ اهلل كعرؼ كيف أنو مكلوء بوالية اهلل لو كعرؼ كيف أنو 
مكلوء بكنفو كحمايتو ثم إنو يالر على أف يهب  من عرش كالية اهلل لو ليستسلم للطغياف كقول 

عجبان لمن يستبدؿ بوالية اهلل الشر ثم ليجعل من نفسو سجينان بين أيديهمن سجينان لطغيانون يا 
 كالية الطغاة من عباد اهلل سبحانو كتعالى.
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قول الشر ىذه التي تتقاذؼ المسلمين من يسار إلى يمين كمن يمين إلى يسار تعبث بهم كعىبىًث 
األقداـ بالكرة. تنادم بالديمقراطية كتدعو إليها كتهدد الذين لم يأخذكا أنفسهم بها مادامت 

ستطيع أف تمتطيو لتالل إلى مالالحها كما دامت الخادـ األمين الذم تستطيع أف المركب الذم ت
تسوقو إلى مغانمها كمغتالباتهان فلذا رأت أف الديمقراطية ال تخدـ إال أصحابها كأف الديمقراطية 
إنما تهدم أصحابها إلى الحع فيتمسكوف بو كتالرفهم عن الباطل فيعرضوف عنو إذان سرعاف ما 

ر ىذه إلى المناداة باالستبدادن إلى الدعوة إلى االستبدادن إلى حماية االستبداد تركغ قول الش
كالمستبٌدين إلى  خر قطرة. إنها ليست ديمقراطية كال استبدادان كإنما ىي المالال  الرعناء تبتغي 

 ا.قول الشر أف تجٌندىا لهان تبتغي قول الشر أف تمتطينا رىكيوبىان لبلوغ مغانمها كلبلوغ أىدافه

يا عجبان لمن يستبدؿ بوالية اهلل ككنفو فيالرُّ على أف يهب  من عرش ىذه الوالية الربانية لو ثم 
 يستسلم لسجن ىذا الطغياف أك يستسلم لقول الشر يا عباد اهلل.

أما نحنن فنحن عباد اهلل المؤمنوف بون نحن عباد اهلل الذين عرفناه ربٌان كاحدان لنا ال شريك لو 
ا عبادان لون عاىدناه على أف نكوف عند النهج الذم أمرنا بالسير فيو جهد استطاعتنان كعرفنا أنفسن

عاىدناه على أف نيعرض عن كل ما حذ رىنىا اهللي عز كجل منو جيهد استطاعتنان إذان فولينا ىو اهلل 
 لنا سبحانو كتعالىن تلك ىي ىويتنا يا عباد اهللن تلك ىي حقيقتنان لن نهب  من عرش كالية اهلل

أبدانن لن نولي كجوىنا شطر أم جهة من جهات العالم التي تجتذبنا إليها لمالالحهان لمغانمها 
ابتغاء الهيمنة علينا كعلى حقوقنان ككيف؟ كيف نستبدؿ بالسعادة شقاء! كيف نترؾ السعادة التي 

الشقاء يجتذبو طمأننا اهلل عز كجل فيها ليسيل لعابنا على الشقاء! كمن ذا الذم يسيل لعابو على 
 لنفسو يا عباد اهلل!

ىذه خبلصة ذكرتها لكم من كحي النشوة التي طافت بكياني. كالحٌع أقوؿهلل عندما كنت أقف قبل 
 فترة من ىذا اليـو أماـ ىذه ااية الحبيبة المحٌببة إلينا 

اًت ًإلىى النػُّويرً   [.ِٕٓ( ]البقرة هلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى

كإنني أقوؿ لكم بحٌع مبشران كأقوؿ لنفسيهلل مادمنا نعيش داخل كبلءة اهلل عٌز كجٌلن مادمنا نعتز 
بوالية اهلل لنان مادمنا صادقين في معاىدة اهلل عز كجل أننا لن نتخذ من دكنو كليان فلنني أبشر 

ٌل المبلـز لنا كبأف نشوة السعادة نفسي كأبشركم بأف األمن لن يغادرنا كبأف الطمأنينة ستظل الظ
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ستظٌل تطوؼ بنان كمن ذا الذم يشٌك في أف  حماية اهلل سبحانو كتعالى إذا تابعت أم ة فلف  ىذه 
 األمة تناؿ كل معنى من معاني السعادة.

عباد اهللهلل الشيء األخير الذم أريد أف أقوؿ لكمهلل جواب عن سؤاؿ ربما يطوؼ بذىن كثيرو من 
ىل لهذه الفتن التي تتدج ى من حولنا في مشارؽ األرض كمغاربها أف يالل شيء من منكم؛ ترل 

عدكاىا إلينا؟ أقوؿ لكم في الجوابهلل اسمعوا كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن إنو يجيبكم كلكأنو نزؿ 
 البارحةن إنو الجواب الذم يحمل في طياتو البشرل لكمهلل

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـ هلل )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا   [.ًِٖإيمى

 أسمعتم؟! أتدبرتم ىذا الكبلـ؟! 

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى(.  )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

أمتنا في شامنا ىذه أننا مؤمنوف باهلل كأننا كاثقوف بأننا سنلتـز إنني أعلن باسمي كباسمكم كباسم 
بعهد اهلل عز كجل ما كىًسعىنىا ذلكن إذان فلسوؼ يكوف األمن حليفنا كلسوؼ لن يغادرنا األمن أبدانن 

 تلك ىي بشارة رٌب العالمين لنا.

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػئً   كى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

اجعلنا اللهم جميعان من  –قادة كشعبان  –اللهم إنا نشهدؾ أننا مؤمنوف بك فاجعلنا اللهم جميعان 
( حتى نكوف من اامنين في دنيانا كعقبانا. أقوؿ قولي ىذا  انػىهيم ًبظيٍلمو )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

  العظيم.كأستغفر اهلل

 تاريخ الخطبة

 َُُِ/ َِ/ ِٓ الموافع  ُِّْن  ربيع األنور  ِِن  الجمعة    

 }الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمىاًت ًإلىى النػُّويًر {

ي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغ
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
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محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 ية في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني قبل قليل طويبلن كبعثت في كياني شعوران غامران من األمن 
 كالنشوةن تلك ىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهللكالطمأنينة كاالعتزاز 

اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذينى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىيمي الط   اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓييٍخرًجيونػىهيم مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرة هلل 

نشوة طاؼ برأسي عندما كقفت عند ااية األخرل التي تؤكد كتزيد من معنى ثم إف مزيدان من ال
 ىذه ااية التي استوقفتنين تلك التي يقوؿ اهلل فيهاهلل

اًفرًينى الى مىٍولىى لىهيٍم( ]محمد هلل   [ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

ي أكنافون أنا عبده المكلوء بواليتو كبرعايتو ألنني ممن  من بو إذان فأنا عبد اهلل المدلل المقيم ف
كممن عرفو ربان كاحدان فردان صمدان منو االبتداء كإليو االنتهاء. أجلن أنا لست مضيعان في جنبات 
األرضن أنا لست يتيمان كال مييىت مان في صحارم الدنيان لن تتخطفني االضطرابات النفسيةن لن 

لكآبةن لن تتاليدني أفخاخ الطغاة كقول الشر في العالم ألنني مكلوء بوالية تتخطفني أمراض ا
 اهللن ألنني من أكلئك الذين قاؿ اهلل عنهمهلل

 [.ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا( ]محمد هلل 

م. أنا! إف نشوة غامرة طافت بكياني كركحان من االعتزاز ىيمنت على شعور  –أيها اإلخوة  –حقان 
من أنا؟! أنا عبد اهلل المدلل كما قلت لكم في أكنافو كأعتقد أف ىذا الشعور الذم طاؼ بكياني 
عندما استوقفتني ىذه ااية في كتاب اهلل عٌز كجٌل البد أف يطوؼ برأس كل كاحد منكمن البد 

 لكٌل كاحد منكم إف أكقفتو ىذه ااية كأخذ يتأمل فيهاهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذي  [ِٕٓنى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى

البٌد أف تطوؼ بكم ىذه النشوة الغامرةن البد أف تطمئنوا إلى أنكم لستم مضي عين فعبلن في جنبات 
األرضن لستم اليتامى أك المييىت مين في صحارم الدنيان أجلن لن تتخطفكم االضطرابات النفسية 

ال أمراض الكآبةن لن تقودكم االضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات كالمسكرات ك 
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كنحوىا ذلك ألنكم تعيشوف في كبلءة من كالية اهللن تعيشوف في كبلءة من حماية اهللن )ذىًلكى بًأىف  
اًفرًينى الى مىٍولىى لىهيٍم(.  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

ف ينشد كل كاحد منكم كقد طافت النشوة بكيانو النشيد الذم لق نػىنىا اهلل عز كجل إياه إذ البد أ
 خاطبنا ملقنان قائبلنهلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

 أجلن أجل يا ربي 

 نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(. )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم

بل إني ألعتقد أف ىذا الشعور ينبغي أف يطوؼ برؤكس المسلمين جميعانن ينبغي أف يطوؼ بكياف 
العالم اإلسبلمي كلٍّو ممثبلن في شعوبو كقياداتو. مادمنا قد شىريفٍػنىا باإليماف باهلل إيمانان حقيقيانن 

كاليتو لنا  –ا بمعرفة أننا عبيده المملوكوف لو كبأننا موصولوا النسب إلى كاليتو مادمنا قد شىريفٍػنى 
ذلك ىو خالع الكوف كلٍّون ذلك ىو مدير العالم أجمعن البد أف تطوؼ ىذه  –كحمايتو إيانا 

 في شعوبو كفي قياداتو. –كما قلت لكم   –المشاعر بكياف العالم اإلسبلمي كلٍّو أينما كاف ممثبلن 

عجبان يا عباد اهللن يا عجبان لمن عرؼ اهلل كعرؼ كيف أنو مكلوء بوالية اهلل لو كعرؼ كيف أنو يا 
مكلوء بكنفو كحمايتو ثم إنو يالر على أف يهب  من عرش كالية اهلل لو ليستسلم للطغياف كقول 

ة اهلل الشر ثم ليجعل من نفسو سجينان بين أيديهمن سجينان لطغيانون يا عجبان لمن يستبدؿ بوالي
 كالية الطغاة من عباد اهلل سبحانو كتعالى.

قول الشر ىذه التي تتقاذؼ المسلمين من يسار إلى يمين كمن يمين إلى يسار تعبث بهم كعىبىًث 
األقداـ بالكرة. تنادم بالديمقراطية كتدعو إليها كتهدد الذين لم يأخذكا أنفسهم بها مادامت 

لى مالالحها كما دامت الخادـ األمين الذم تستطيع أف المركب الذم تستطيع أف تمتطيو لتالل إ
تسوقو إلى مغانمها كمغتالباتهان فلذا رأت أف الديمقراطية ال تخدـ إال أصحابها كأف الديمقراطية 
إنما تهدم أصحابها إلى الحع فيتمسكوف بو كتالرفهم عن الباطل فيعرضوف عنو إذان سرعاف ما 

ستبدادن إلى الدعوة إلى االستبدادن إلى حماية االستبداد تركغ قول الشر ىذه إلى المناداة باال
كالمستبٌدين إلى  خر قطرة. إنها ليست ديمقراطية كال استبدادان كإنما ىي المالال  الرعناء تبتغي 

 قول الشر أف تجٌندىا لهان تبتغي قول الشر أف تمتطينا رىكيوبىان لبلوغ مغانمها كلبلوغ أىدافها.
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بوالية اهلل ككنفو فيالرُّ على أف يهب  من عرش ىذه الوالية الربانية لو ثم  يا عجبان لمن يستبدؿ
 يستسلم لسجن ىذا الطغياف أك يستسلم لقول الشر يا عباد اهلل.

أما نحنن فنحن عباد اهلل المؤمنوف بون نحن عباد اهلل الذين عرفناه ربٌان كاحدان لنا ال شريك لو 
لى أف نكوف عند النهج الذم أمرنا بالسير فيو جهد استطاعتنان كعرفنا أنفسنا عبادان لون عاىدناه ع

عاىدناه على أف نيعرض عن كل ما حذ رىنىا اهللي عز كجل منو جيهد استطاعتنان إذان فولينا ىو اهلل 
سبحانو كتعالىن تلك ىي ىويتنا يا عباد اهللن تلك ىي حقيقتنان لن نهب  من عرش كالية اهلل لنا 

جوىنا شطر أم جهة من جهات العالم التي تجتذبنا إليها لمالالحهان لمغانمها أبدانن لن نولي ك 
ابتغاء الهيمنة علينا كعلى حقوقنان ككيف؟ كيف نستبدؿ بالسعادة شقاء! كيف نترؾ السعادة التي 
طمأننا اهلل عز كجل فيها ليسيل لعابنا على الشقاء! كمن ذا الذم يسيل لعابو على الشقاء يجتذبو 

 عباد اهلل! لنفسو يا

ىذه خبلصة ذكرتها لكم من كحي النشوة التي طافت بكياني. كالحٌع أقوؿهلل عندما كنت أقف قبل 
 فترة من ىذا اليـو أماـ ىذه ااية الحبيبة المحٌببة إلينا 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل   [.ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذينى  مىنيوٍا ييٍخرًجيهيم مٍّنى الظُّليمى

كإنني أقوؿ لكم بحٌع مبشران كأقوؿ لنفسيهلل مادمنا نعيش داخل كبلءة اهلل عٌز كجٌلن مادمنا نعتز 
بوالية اهلل لنان مادمنا صادقين في معاىدة اهلل عز كجل أننا لن نتخذ من دكنو كليان فلنني أبشر 

ف نشوة السعادة نفسي كأبشركم بأف األمن لن يغادرنا كبأف الطمأنينة ستظل الظٌل المبلـز لنا كبأ
ستظٌل تطوؼ بنان كمن ذا الذم يشٌك في أف  حماية اهلل سبحانو كتعالى إذا تابعت أم ة فلف  ىذه 

 األمة تناؿ كل معنى من معاني السعادة.

عباد اهللهلل الشيء األخير الذم أريد أف أقوؿ لكمهلل جواب عن سؤاؿ ربما يطوؼ بذىن كثيرو من 
تتدج ى من حولنا في مشارؽ األرض كمغاربها أف يالل شيء من  منكم؛ ترل ىل لهذه الفتن التي

عدكاىا إلينا؟ أقوؿ لكم في الجوابهلل اسمعوا كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن إنو يجيبكم كلكأنو نزؿ 
 البارحةن إنو الجواب الذم يحمل في طياتو البشرل لكمهلل

انػىهيم ًبظيٍلمو أي   [.ٍِٖكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى( ]األنعاـ هلل )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 أسمعتم؟! أتدبرتم ىذا الكبلـ؟! 
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انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى(.  )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

مؤمنوف باهلل كأننا كاثقوف بأننا سنلتـز  إنني أعلن باسمي كباسمكم كباسم أمتنا في شامنا ىذه أننا
بعهد اهلل عز كجل ما كىًسعىنىا ذلكن إذان فلسوؼ يكوف األمن حليفنا كلسوؼ لن يغادرنا األمن أبدانن 

 تلك ىي بشارة رٌب العالمين لنا.

انػىهيم ًبظيٍلمو أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىي   م مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

اجعلنا اللهم جميعان من  –قادة كشعبان  –اللهم إنا نشهدؾ أننا مؤمنوف بك فاجعلنا اللهم جميعان 
( حتى نكوف من اامنين في دنيانا كعقبانا. أقو  انػىهيم ًبظيٍلمو ؿ قولي ىذا )ال ًذينى  مىنيوٍا كىلىٍم يػىٍلًبسيوٍا ًإيمى

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 ػغ١ت شؤٔه أ٠ٙب اإلَٔبْ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد 

عجيب شأف ىذا اإلنسافن أغدؽ اهلل عز كجل عليو سلسلةن من المىٍكريمىات ميزه بها عن سائر 
الخبلئعن خىلىقىوي في أحسن تقويم كبث  فيو من ركحو التي نسبها اهلل سبحانو كتعالى إلى ذاتو العليةن 

و استكبر عليو كرفض أسجدى لو المبلئكة سجود تكريمن طرد في سبيلو إبليس من رحابو كإنعامو ألن
االستجابة ألمر اهلل في السجود لون ثم إنو جل  جبللو أعلن عن تكريمو لهذا المخلوؽ كعن تمييزه 

 عن سائر المخلوقات األخرل قائبلنهلل

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفى  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى ض ٍلنىاىيٍم عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن( ]اإلسراء هلل 

ثم إف ىذا اإللو المتفضل بهذه السلسلة من المكرمات خاطب ىذا اإلنساف يأمره بأف ال يعرض 
عن ذكرهن يأمره بأف ال يعرض عن شكرهن يأمره بأف يالغي إلى كصاياه التي سيخاطبو اهلل عز كجل 

 الرسل كاألنبياء يقوؿ لوهلل بها عن طريع

 [.ُِٓ)فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍم( ]البقرة هلل 

 يقوؿ لوهلل

 [.ُِٓ)كىاٍشكيريكٍا ًلي كىالى تىٍكفيريكًف( ]البقرة هلل  

يأمر اإلنساف بأف يتوج وى إلى الوصايا التي سيخاطبو بها كأف ينفذىا ال لشيء إال ألنها الضمانة 
 عقباهلسعادتو في عاجل حياتو كفي 
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ا ييٍحًييكيٍم( ]األنفاؿ هلل  ا ال ًذينى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكيم ًلمى  [.ِْ)يىا أىيػُّهى

 فماذا كاف موقف ىذا اإلنساف؟

أف أعرض عن ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كاف موقفو أف تشاغل  –إال من رحم ربك  –كاف موقفو 
رجوع إلى أىوائًو كشهواتون كاف موقفو أف أعرض عن ىذه التعاليم التي عن شكر ىذا المنعم بال

الحىقىوي اهلل عز كجل بها ال لشيء إال لكي تكوف ضمانة لسعادتون عانع شهواتو كأىواءىهن عكف من 
الدنيا كلها على يومو معرضان عن الغد الذم ىو مقبل إليون كمرةن أخرل أقوؿ إال من رحم ربكن 

 عباد اهلل أف يكوف شأف اإلنساف ىكذا. أليس عجيبان يا

سىخ رى اهلل عز كجل لك يا ابن  دـ سماءه كأرضو كسىخ رى لك ما بينهما من الرياح الهاب ة كالسحب 
المتراكمةن سىخ رى لك نبات األرضن سىخ رى لك ضركع األنعاـ كلحومها فما لك تعرض عن ىذا 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل –كيا لؤلسف  –اإللو الذم أكرمك كنعمكن صدؽ على اإلنساف 

 [.ِّ)كىبل  لىم ا يػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

 ككم أشعر بالخجل كاألسى عندما أمرُّ على ىذه ااية ثم أرددىان يقوؿ ربنا عن اإلنسافهلل

 [.ِّ)كىبل  لىم ا يػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

و لمنفعتك كلضماف سعادتك في عاجل متى تقضي يا ابن  دـ ىذا الذم أمرؾ اهلل عز كجل ب
 حياتك ك جلها.

كمن العجيب أيها اإلخوة أف المسخ رات الكونية التي استخدمها اهلل عز كجل لنا على اختبلفها 
 ماضية في العكوؼ على االستجابة ألمر اهللن ماضية في تسبي  اهلل

ًه كىلىػًكن ال    [.ْْتػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم(     ]اإلسراء هلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

تىوي كىتىٍسًبيحىوي( ]النور هلل   [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى

من العجب أف ىذه المخلوقات كلها تنفذ أمر اهلل عاكفة على تسبي  اهلل كعبادتو إال ىذا اإلنساف 
صايا اهلل عز كجل ليعكف الذم اشمخر منو األنف كعانع أىواءه كما قلت بدالن من أف يعانع ك 

 على تنفيذىا.
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 يةه في كتاب اهلل البد أف أقرأىا كإف كانت  ية سجدةن تثير ىي األخرل ألمان شديدان لدل كل من  
 كاف يتمتع بحساسية مرىفة أك يتمتع بذكؽو إنساني سليمن اسمعواهلل

ي اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي )أىلىٍم تػىرى أىف  الل وى يىٍسجيدي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمىن فً 
( ]الحج هلل   [ُٖكىالش جىري كىالد كىابُّ

 ثم قاؿهلل

( ]الحج هلل  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

؟! الحيواناتن الجباؿن أال تبلحظوف يا عباد اهلل األلم الذم ينتابنا في ىذا الذم يخبرنا اهلل بو
الشجرن الدكاب كل ذلك عاكف على االستجابة ألمر اهللن كل ذلك عاكف على أداء الوظيفة 

 التي أقامها اهلل عز كجل عليهان حتى إذا جاء الحديث عن اإلنساف قاؿهلل

ا ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىن ييًهًن الل وي فىمى ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ( ]الحج هلل  )كىكى  [.ُٖلىوي ًمن مٍُّكرًـو

 يةه أخرلن أذكٍّري نفسي كأذكركم بهان تجعل اإلنساف يذكب خجبلن من العتاب الرقيع الذم 
 يتضمنو ىذا الخطاب الربانيهلل

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى أىٍمًر رىبًٍّو( ]الكهف )كى
 [.َٓهلل 

 ثم قاؿ خطابان لناهلل

 [.َٓ)أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

 طردت إبليس من أجلكمن تكريمان لكمن تركتم االلتفات إلى كصايان تركتم االلتفات إلى أمرم
 كاتخذتم من ىذا الشيطاف الذم طردتو في سبيلكم كليان من دكني! أيكوف ىذا!

 اقرأ ىذا الكبلـ كردده تجد أف يذيب كيانك خجبلن من اهلل عز كجل.

كإف إيماف المؤمن البد أف يقوؿهلل ال يا رب حاشاؾن ما اتخذنا من دكنك كليانن ما اتخذنا الشيطاف 
لنان )أىنتى كىلًيػُّنىا( في الدنيا كااخرةن لكنو الضعف ىيمن على  كال غيره من جنود الشيطاف أكلياء 

 كياناتنا كأنت ربنا القائلهلل
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 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًعيفان( ]النساء هلل 

 عباد اهللهلل عندما أقوؿ ما قالو اهللهلل

ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهي   [.ٍْْم(     ]اإلسراء هلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

كثيركف ىم الذين تسرم الريبة إلى قلوبهم كعقولهم من ىذا الكبلـن كثيركف ممن خيًدعيوا 
بشعارات العلم كعاشوا فقراء إلى مضمونو يتساءلوفهلل أفيمكن ىذا؟! جماده يسب  اهلل! كيثني على 

 دينية. اهلل! كيذكر اهلل! كأقوؿ لكم إنها حقيقة علمية قبل أف تكوف حقيقة

إف اهلل سبحانو كتعالى جعل كسيلة اإلقباؿ إلى اهلل عز كجل العقل الذم يتمتع بو كالركح التي 
تسرم في كيانو فهل تتالوركف أنها ىي الوسيلة الوحيدة للتوجو إلى معرفة اهلل كللعكوؼ على 

 تسبي  اهلل كعبادتو؟! ال يا عباد اهلل.

ا نحن البشر الركح كالعقل جعل كسائل أخرل في كما جعل اهلل عز كجل كسيلة ذلك في حياتن
حياة النباتاتن في الجماداتن في كل ما خلع اهلل سبحانو كتعالى. فبل تتالور أف الوسيلة التي بها 

 يعرؼ اإلنسافي رب وي محتكرة في كيانكن نعم يا عباد اهللن قلت لكم مرة كىا أنا أعيدهلل

تتجمع طيوره كثيرةه ككثيفة بين أغالاف الشجرة  في كل صباح ما بين بزكغ الفجر كطلوع الشمس
التي تواجو غرفتي التي أرقد فيها كتنطلع ىذه الطيور ما بين الفجر كطلوع الشمس في ترنيمة 

جماعيةن في تسبي  هلل سبحانو كتعالىن حتى إذا طلعت الشمس كانتشر نورىا تفرقت ىذه الطيور  
 فغافلوف راقدكف في تلك الساعة. –أك معظم الناس  –كل إلى شأنون أما اإلنساف 

 ألم تعلموا الحديث الالحي  المتواتر تواتران معنويان عن حنين الجذع إلى رسوؿ اهلل؟

يخطب في أكؿ أمره مستندان إلى جذع في قبالة المسجد كعند جدار قبلتون ثم  rكاف المالطفى 
أف  مره بالنع منبر لك؟ فقاؿهلل إف امرأة جاءت تقوؿهلل يا رسوؿ اهلل إف لي غبلمان نجاران أفتأذف لي 

المسجد في مثل ىذا اليـو كإذا بمنبر قد نياًلبى  rإف شئت. كبعد أياـو أك أسابيع دخل رسوؿ اهلل 
لو في مكاف ذلك الجذع كأٍبًعدى الجذع إلى زاكية قاصيةو من المسجدن كقف رسوؿ اهلل يخطب 

ت الناقة العشراءن نزؿ رسوؿ اهلل من كإذا بالقـو جميعان يسمعوف أنينان ينبعث من ذلك الجذع كالو 
أف ييٍدفىنى ذلك الجذع تحت  rالمنبر كاتجو إلى الجذع فاحتضنو كاستلمو حتى ىدأ ما بون ثم أمىرى 

 منبره.
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اإلنساف أقسى قلبان من الجمادات يا عباد اهللن اإلنساف أقسى قلبان من ىذا الجذع الذم حن  إلى 
 .rرسوؿ اهلل 

فن تلك ىي مشكلتنا في أننا نعيش نتقلب في يىمٍّ متبلطم من نًعىًم اهلل تلك ىي مشكلة اإلنسا
كتكريمو ثم إنا نظل معرضين عن ذكر اهلل عز كجلن معرضين عن تنفيذ كصاياهن لو نف ٍذنىاىا لما 
دنت إلينا فتنة من الفتنن لو نف ٍذنىاىا لما تسرب إلينا سوءه من أم أنواع السوء التي نسمعها قد 

 نا أك ىنا أك ىناؾ.تنبع ى

 ما المشكلة في حياة ىذا اإلنساف؟

المشكلة أف اإلنساف يعيش بين جاذبين يا عباد اهللن أكلها جاذب الركح الهابطة إليو من المؤل 
األعلىن تجذبو إلى الالعود إلى مرضاة اهللن تجذبو بالحنين إلى االستجابة ألمر اهلل سبحانو 

 كتعالى.

كىو  rل في الشهواتن في األىواءن في الشيطاف الذم أخبر رسوؿي اهلل أما الجاذب الثاني فيتمث
 الالادؽ المالدكؽ أنو )يجرم من ابن  دـ مجرل الدـ(.

اإلنساف يعيش بين ىذين الجاذبينن فمنهم من استجاب لجاذب الركحن صعد إلى األعلى كجاىد 
ىوائون كمنهم من رىكىنى إلى في سبيل أف يالعد إلى األعلى كأف يتحرر من المحرماتن من شهواتو كأ

 الدكف فاستجاب لداعي الشهوات كاألىواء كلكن اهلل يقوؿهلل

 [.َُّ)كىمىا أىٍكثػىري الن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى( ]يوسف هلل 

اللهم اجعلنا بمنك كجودؾ من ىؤالء الذين توجهوا إلى األعلى كاستجابوا لنداء الركح التي تظل 
الم العلومن التي تظل تبث حنينها إلى اهللن تبث حنينها كشوقها إلى يـو اللقاءن تبث حنينها إلى الع

اللهم اجعلنا منهمن اللهم كفػٍٍّقنىا أال نستجيب للمحـر من شهواتنا كأىوائنا يا ذا الجبلؿ كاإلكراـن 
 أبعٍدنىا على الفتن كلها ما ظهر منها كما بطن كتجلى علينا جميعان برحمتك كفضلك كإحسانكن
 إنك كليُّ التوفيعن كلي كل توفيعن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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ٌِْؼمَبِة { َّْ هللّاَ َشِل٠ُل ا ْٛا أَ ُّ اْػٍَ َٚ خً  ُْ َفآطَّ ُٕى ِِ ْٛا  ُّ َٓ ظٍََ َّٓ اٌَِّن٠ ارَّمُْٛا فِْزَٕخً الَّ رُِظ١جَ َٚ { 

 

في نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوا
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

د كالحاكم في مستدركو لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه أحمد كأبو داك 
كالطبراني في معجمو من حديث ثوباف رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل 

)ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قالعتها( قالواهلل أمن ًقلٍّةو نحن يا رسوؿ اهلل يومئذ؟ 
كجل من قلوب أعدائكم الرىبة قاؿهلل )بل أنتم كثير كلكنكم غثاء كغثاء السيلن كسيخرجن اهلل عز 

منكمن كسيقذفن في قلوبكم الوىن( قاؿ قائل منهمهلل ما الوىن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )حب الحياة 
 ككراىية الموت(.

لعلكم تعلموف أك سمعتم ىذا الحديث يا عباد اهللن كىو حديث صحي . كالغثاء عبارة عن الزبد 
بٍّوي المالطفى الطافي كالفقاقيع التي تظهر على كجو السيل عن د اشتدادهن ىذا ىو معنى الغثاء. ييشى

صلى اهلل عليو كسلم المسلمين في ىذا العالر بهذا الذم يربو على كجو السيلن يمؤل مر ه العينن 
 فلذا مىسىٍستىوي زاؿ كغاب.

ترل لماذا يحيع بالمسلمين ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كقد تم ذلك  
 ؿ حاؿ المسلمين في مشارقهم كمغاربهم إلى ما يشبو المائدة من الطعاـ يتحل عي  كما تركف.

 حولها ااكلوفن تشبيو دقيع كاقع ماثل أماـ أبالارنا كبالائرنا.

 كلكن لماذا حاؽ بهم ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟

ىذا ىو الجواب باختالارن أما  الجوابهلل حاؽ بالمسلمين ىذا ألنهم حكموا على أنفسهم بذلكن
 تفاليل الحديث عن ذلك فهو ما ينبغي أف أقوؿ لكم كما ينبغي أف تسمعوه.
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 كصف اهلل سبحانو كتعالى عباده المسلمين بأنهمهلل

اًفرًينى( ]المائدة هلل   [.ْٓ)أىًذل ةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

هلل بل قرارنا الذم اتخذناه أف نكوف أعزة كأىاب بهم أف يكونوا دائمان كذلكن فقاؿ  المسلموف اليـو
على المؤمنين أذلة على الكافرينن يأمركننا فنطيع يستخدموننا فنخدمهمن يغتالبوف حقوقنا فننغض 

 الرأس الغتالابهم.

 قاؿ لنا اهلل سبحانو كتعالىهلل 

 .[ْٔ)كىالى تػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفشىليوٍا كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم( ]األنفاؿ هلل 

كأىاب بنا أف نكوف كذلك دائمانن فقاؿ المسلموف في ىذا العالرهلل بل البد أف نتنازع على الفتات 
كالبد أف نتخاصم على الدكف من البضائع كالماؿ كإف تبددت كرامتنا من كراء ذلك كإف ضاعت 

 كحدتنا من كراء ذلك.

 اؽ قوؿ الشاعرهللكلعل ىذا قرره المسلموف إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ يجعلهم مالد

 فلنك أنت الطاعم الكاسي دع المكاـر ال ترحل لبغيتها كاقعد 

 خاطب اهلل المسلمين قائبلنهلل 

ٍبًل الٌلًو( ] ؿ عمراف هلل   [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

هلل بل إنو حبل تطاكؿ أمده كتقادـ بنا  –أم بشرع اهلل كأكامرهن فقاؿ المسلموف  أك جلُّهم اليـو
اهي كتبرمنا بون كقرارنا أف نتركو كأف نبحث يمينان كشماالن عن الحداثةن عن أمورو عهدهن لقد مىلىٍلنى 

 جديدةن لسوؼ نلتق  الحبلى الذم سنتمسك بو شرعة كمنهاجان من ىنا كىنا كىناؾ.

 ىكذا يقوؿ المسلموف اليـو أك جلهم إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ.

 يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل )فىخىلىفى ًمن بػى   [.ٍٗٓعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

كأىاب بنا البياف اإللهي أال نكوف كذلكن فقاؿ قائلوف من المسلمينهلل بل سنعرض عن ذلك كلو 
 كلسوؼ نكوف ىذا الخىٍلف
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ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل )فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا ال  [.ٗٓال بلى

كنظرنا فوجدنا الكثرةى الكاثرةى من المسلمين في ىذا العالر كجدنا فيهم من ال يعرؼ ًجٍذعيوي الركوع 
 كال يعرؼ جبينو السجودن قد أكغلوا في الشهوات كاألىواء.

 قاؿ اهلل سبحانو كتعالى لناهلل

 [.ِْقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى( ]األنعاـ هلل )كىلى 

أىاب بنا أال نكوف كأكلئك الناسن أعرضوا عن االلتجاء إلى اهلل كأمرنا عن الضيع كعندما تطوؼ 
إلى اهللن طلب منا أف نلتجئ بضراعة كمسكنة إلى اهلل عز بنا المحن كتتهددنا الفتن أف نفر منها 

كجلن قلنا بلساف الحاؿ أك بلساف القوؿهلل الن بل سنقبل إلى العلمن سنعبد العلم الذم حفظناه 
برؤكسنا كلن نلتجئ إلى اهلل سبحانو كتعالى. أليس ىذا مالداؽ ما أقوؿ لكم يا عباد اهلل؟ أف 

حكموا على أنفسهم بأف يكونوا )غثاء كغثاء السيل(ن كإنما  المسلمين في ىذا العالر ىم الذين 
كاف دكر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أف أخبرنا بهذا الذم سيؤكؿ إليو أمرنان كإنما أخبرنا 
رسوؿ اهلل عن ذلك كىو لم يره كبينو كبين ىذا الواقع جدار يبلغ ًغٍلظيوي القركف المتطاكلة كلكنو 

 بارم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.الوحي الرباني أكحى بو ال

أقوؿ لكم ىذا يا عباد اهلل حتى ال يعترض معترض كال يتساءؿ سائلهلل ألسنا مسلمين بعد؟ ألسنا 
 مؤمنين باهلل عز كجل؟ أليست مساجدنا عامرة؟ أليست قبابنا كمآذنا باسقة صاعدة؟

ىو ىذا الذم ذكرتو لكم. أمىرىنىا الجوابهلل كل ذلك شعائرن كل ذلك تقاليد كمظاىرن كلكن الواقع 
 اهلل عز كجل فأعرضنا ككصانا رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاجتنبنا كصاياه.

نعمن ال يزاؿ في المسلمين قلة باقين على العهدن ثابرين على مبايعة اهلل عز كجلن صابرين 
ي قالها رسوؿ اهلل متالابرينن نعمن كلكنكم تعلموف سنة من سنن اهلل عز كجلن تلك السنة الت

صلى اهلل عليو كسلم لزينب رضي اهلل عنهان قالتهلل يا رسوؿ اهلل أنهلك كفينا الالالحوف؟ قاؿهلل 
ثػيرى الخبث(.  )نعم إذا كى

نىةن ال  تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآص ةن كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى شىًديدي اٍلًعقىاًب( ]األ ؿ هلل نفا)كىاتػ قيوٍا ًفتػٍ
ِٓ.] 



  

 ~1764 ~ 
 

 ىكذا يقوؿ ربنا سبحانو كتعالىن كىكذا بػىي نى لنا رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.

 حىكىمى المسلموف على أنفسهم بهذا الذم ذكرتو لكمن كىا أنتم تركف مالداؽ ما أقوؿ.

 تنازعنا كقد أمرنا اهلل عز كجل باالتحاد كأمرنا اهلل عز جل بالتضامن.

بالفتات كالتافو من الماؿ في سبيل أف نتضامن فػىعىكىٍسنىا ما أمرنا اهلل أمرنا اهلل عز كجل أف نضحي 
عز كجل بو. ضحينا باالتحاد كالتضامن في سبيل الفتاتن في سبيل التافو من البضاعة كالماؿن 

تخاصمنا كتقارعنا كإذا باألمة الواحدة أصبحت جذاذان كأصبحت فئات كما تركف متقارعة 
 متخاصمة.

كإذا بوالء المسلمين الذم كاف هلل إذا بو قد تحو ؿ  –من بعيد أك من قريب  –ننظر كنتأمل 
كأصب  كالءن للعدك المشترؾن أصب  كالءن للعدك المغتالبن بل أصب  خدمة ميٍعلىنىة للعدك الذم 

 تقاسمنا كال يزاؿ يتقاسمنان نعم.

كعن دجلو من كننظر إلى خداع ىذا العدك المشترؾ كمع ذلك فنحن نغمض العين عن خداعو 
 أجل أف نترامى على خدمتو.

أال تركف إلى ىذا العدك المشترؾ يعانع كيدعو في الظاىر كاللساف كالالراخ يدعو إلى الديمقراطية 
كإلى رعاية حقوؽ اإلنساف كلكنو يدافع دفاع المستميت عن االستبداد كعن الظلم كالطغيافن في 

ي أقوالو كشعاراتو يخادعنا بكلمات الديمقراطية سلوكو األرعن الالامت يغذم االستبدادن نعمن كف
كحقوؽ اإلنسافن كمع فالمسلموف إال من رحمهم اهلل عز كجل مالركف على أف يكونوا خدمان لهذا 
العدك المشترؾن مالركف على أف يعرضوا عن نداء اهلل سبحانو كتعالىن مالركف على أف يعرضوا 

 ما قاؿهللعن الوعد الذم قطعو اهلل عز كجل على ذاتو عند

ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ينى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍم( ]النور هلل 

كنحن نعلم أف ىذا كبلـ اهلل كنعلم أف كعد اهلل ال يحلقو خيٍلفن كىذا شيء يتجلى في حياة 
يل األكؿ الذم سبقنا من قبلن كمع ذلك فقد أعرضنا عن اإلكراـ الذم كعدنا اهلل بون أعرضنا الرع

عن االستخبلؼ الذم كعدنا اهلل عز كجل بو في األرضن أعرضنا عن ذلك كلو في سبيل أف نكوف 
خدمان للمغتالبينن في سبيل أف نكوف خدمان للعدك المشترؾ. ىذا معنى كبلـ رسوؿ كىذا ىو 



  

 ~1765 ~ 
 

يما قد حاؽ بنا عندما رأينا كنظرنا فوجدنا فعبلن أننا قد أصبحنا كما كصف رسوؿ اهلل السبب ف
بدقةن أصبحنا غثاءن كغثاء السيلن كليت أننا شيبػٍٍّهنىا بالسيلن السيل يفعل األفاعيلن السيل يفعل 

 أفاعيل كثيرةن لكننا لسنا السيلن نحن الغثاء الذم يربو على ىذا السيل.

نا من المتشائمين كلسنا من اليائسين. نحن نظل من المتفائلين بتوفيع اهلل كمع ذلك فنحن لس
ككرمون كلسوؼ نلتجئ إلى اهلل تنفيذان ألمره كتحقيقان لوصاياه. لن نلتجئ إلى شرؽ كال إلى غربن 

 لن نخضع الرأس إال لمن خلع ىذا الرأس. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اإل٠ّب١ٔخ ٍالؽٕب األِؼ٠ٛ٘ٝزٕب 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد 

أعود اليـو مرة ثانية ألحدثكم عن الشاـ كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن الشاـ. 
كحسبكم من ذلك الحديث الذم ركاه أبو داكد كالحاكم في مستدركو كابن حباف بسند صحي  
من حديث عبد اهلل بن حوالة أنو كاف في مجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فتحدث عن 

ستقع في المستقبل فقاؿ لو عبد اهلل بن حوالةهلل اختر لي يا رسوؿ اهللن أم اختر لي المكاف فتنو 
الذم ينبغي أف أفر  إليو من الفتن التي تتحدث عنهان فقاؿ لوهلل )عليك بالشاـ فلنها خيرة اهللي من 

 أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده(ن ثم قاؿهلل )إف اهلل تكفل لي بالشاـ كأىلو(.

اهللهلل ىذه شهادة من رسوؿ اهلل الالادؽ المالدكؽ بحع الشاـ كأىل الشاـن أفما ينبغي أف عباد 
نكوف أكفياء مع صاحب ىذه الشهادة التي شهد بها لنا؟ ىذه الشهادة التي شهد بها لنا كألرضنا 
ليو المباركة ىذه؟ ككيف ينبغي أف يكوف الوفاء منا لهذه الشهادة التي أعلنها رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
كسلم؟ كلنا يعلم أف الوفاء إنما يتمثل في أف نستعلن بالهوية التي شرفنا اهلل سبحانو كتعالى بهان 

الوفاء يتمثل في أف نستعلن بالهوية اإليمانيةن الهوية الدينية التي ىي سر اجتباء اهلل عز كجل لنا إذ 
 غدقها على ىذه األرض.أقامنا في ىذه األرضن بل ىو سر اجتباء اهلل األرض كالبركة التي أ

إنكم لتعلموف يا عباد اهلل أف شعارات كثيرة مىر ٍت ببلدتنا ىذهن أقيمت سياسة ىذه البلدة على 
أساسهان شعارات متنوعة كثيرة كلكنها جميعان أخفقت أماـ مواجهة العدك المشترؾ الذم يتربه 

 في مواجهة تحديات –كما تزاؿ تنج   –بنا الدكائر كما تعلموف. لغة كاحدة ىي التي نجحت 
ىذا العدك المشترؾ الذم كفد إلينا من كراء البحار. لم يتجو إلينا ىذا العدك في سبيل محاربة 

قوميةن لم يتجو إلينا من أجل أف يحارب يساران ضد يمين أك يمينان ضد يسارن ال لم يتوجو إلينا من 
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ه أف يجتث أجل طمع في أرضو فق  كإنما توجو إلينا كاضعان نالب عينيو بل في قراره الذم اتخذ
ىويتنا اإليمانية كاإلسبلمية من أفئدتنا بل من أرضنا المباركة ىذه أيضان. إنكم لتعلموف ىذه 

الحقيقة يا عباد اهلل. إذان فهويتنا اإليمانية كالدينية ىي السبلح األكؿ بل األكحد الذم يخشى منو 
 عدكنا الذم أقبل إلينا كما قلت لكم من كراء البحار.

و السبلح الذم يخيفو فلماذا ال نستمسك بو؟ لماذا ال نحرص عليو؟ بل ا كاف ىذا ى إذ
لماذا ال نستعلن الوفاء مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ شهد لنا بهذه الشهادة إذ شهد 

 بهذه الشهادة التي حدثتكم عنها؟

جاحها كأعلنت ىي اللغة الوحيدة التي أعلنت عن ن –لغة ىذه الهوية  –عباد اهللهلل إف لغة الدين 
الذين يتربالوف بنا الدكائر. إذا أردنا أف  –ال أقوؿ في كجو  –عن قدرتنا على الثبات في كجوه 

نحارب الغلو فلف الغلو ال ييحىارىب إال داخل دائرة اإلسبلـن كإف شئنا أف نحارب التطرؼ فلنعلم 
فلقد بحثت كثيران فلم أجد أف التطرؼ ال يمكن أف ييحىارىب إال ضمن دائرة اإلسبلـن أما اإلرىاب 

لها ثبتان في قاموس اإلسبلـ كال في قاموس الشريعة اإلسبلميةن إف معنى ىذه الكلمة مطوم كخفي 
في صدكر من ابتدعوىان معناىا خفي كثابت في صدكر من يالدركنها إلينا ثم يتعاملوف معنا على 

أحكامو السلوكية كفي مبادئو أساسها. نحن نعلم أف اإلسبلـ يحاًربي في معتقده كيحاًربي في 
ن يحاًربي التطرؼ.  األخبلقية الغلو 

أعود فأقوؿهلل لقد مضى العهد الذم كاف لنا أف نستحي فيو من استعبلف ىويتنا اإليمانية 
كاإلسبلميةن مر  ذلك المنعطف الذم كنا نخجل فيو من أف نعتد كأف نرفع الرأس بهويتنا اإليمانية 

 ف لنا أف نعلم أف كجودنا الحضارم رىن برفع ىذه الهويةن  ف لنا أف ىذهن  ف لنا أف نعلنها ك 
نعلم أف تحررنا من التطرؼ رىن برفع ىذه الهويةن  ف لنا أف نعلم أف تحررنا من الغلو رىن بهذه 
الهوية يا عباد اهلل فلماذا نخجل من االستعبلف بها كنحن الذين نحارب فعبلن الغلو كالتطرؼ كال 

 ىاب معنى في خارج ىاتين الكلمتين ق .أعتقد أف لئلر 

لقد كاف في الناس من يقوؿهلل إف الذم يمنعنا من أف نستعلن ىذه الهوية أننا ال نريد أف نثير 
حساسية بيننا نحن المسلمين كااخرينن كأنا أنظر اليـو كأنتم تنظركف أيها اإلخوة كإذا بكثير من 

ا اإلسبلـ أكثر مما يعتز بو بعض المسلمينن نحن مواطنينا غير المسلمين يعتزكف بهذا الدين كىذ
نرل ىذا كنتبين ىذان كرحم اهلل ذلك القائد الذم سبقنا إلى رحمة اهلل يـو قاؿهلل إف المسلمين في 
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ىذه البلدة ينتموف إلى اإلسبلـ بمعتقدىم كإف غير المسلمين ينتموف إلى اإلسبلـ عن طريع 
معهم. ىذه حقيقة ال تزاؿ في الباؿ كال يمكن أف الوطن كعن طريع التاريخ الذم يجمعنا كيج

 تػيٍنسىى على مر الزمن.

فهل في الناس من قاؿهلل إف األقباط كانوا مواطنين في الدرجة  –كما تعلموف   –لقد فيًتحىٍت مالر 
الثانية تحت مظلة الفت  اإلسبلمي؟ ىل في الناس من ال يعلم أف مالر بكل ما احتضنتو من 

كانوا يعيشوف على مستول كاحدن كاف اإلسبلـ صهرىم في بوتقة كاحدة   مسلمين كأقباط كغيرىم
 تحت قانوفهلل لنا ما لهم كعلينا ما عليهم.

لقد فيًتحىٍت ببلد الشاـ فهل في الناس من ال يعلم أف المسلمين كالنالارل  نذاؾ كانوا مضرب 
لم أف المسلمين المثل للحمةن كانوا مضرب المثل للتعاكف كالتواصل؟ ىل في الناس من ال يع

كالنالارل كقفوا صفان كاحدان في كجو الغزكات الالليبية المتوالية؟ ىل في الناس من ال يعلم أف 
 المسلمين كالنالارل كانوا جنبان لجنبو في خندؽ كاحد في مواجهة العدك المشترؾ.

علم أف لقد نشأت تلك الدكلة المتألقة الحضارية اإلسبلمية في األندلس فهل في الناس من ال ي
اإلسبلـ الذم ىيمن على تلك الدكلة لم ينسج الدكلة اإلسبلمية عن طريع سدل كلحمة اإلسبلـ 
كالنالارل كاليهود؟ ىل في الناس من ال يعلم ذلك؟ جامعاتها كانت تفور بالمسلمين كغيرىمن 

 مستشفياتها كذلكن ثقافتها كذلك.

 ذم يهيمن عليها اإلسبلـ.ىذا ىو اإلسبلـ. اإلسبلـ يحتضن كل من تحتضنو األرض ال

أعود فأقوؿ يا عباد اهللهلل  ف لنا أف نرفع الرأس بهذه الهوية كأال نطويها عن أنظارنا كأال نطويها 
 –سبلحان في كجو خالومنا كأعدائنا الذين يتربالوف بنا الدكائرن كإنكم لتعلموف أنهم يمارسوف 

ان من التحديات يواجهوننا بهان كإنكم ىؤالء األعداء يمارسوف ألوان –كأتحدث عن العدك المشترؾ 
هلل إف ىذه البلدة كانت كال تزاؿ تمتاز بأنها لم  -كأنا أقوؿ كلست مغاليان كلست مبالغان  –لتعلموف 

تنغض الرأس ألم ضغ ن لم تنغض الرأس ألم تحد ككًجٍهنىا بو ق ن كلنا يعلم أف ىذه البلدة تمتاز 
كال يزالوف أعينان ساىرة على الحقوؽن أعينان ساىرة على بأف كل من فيها على كل المستويات كانوا 

األرض كالوطنن أعينان ساىرة على المبادئ كالقيم فما ضر  أف نجعل من ىذه المبادئ كالقيم 
سبلحنا األكؿ يا عباد اهلل في كجو من يريد أف يقضي على قيمنا كمبادئنان كال كاهلل ما اجتمع 
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إال على ىدؼ كاحد ىو اجتثاث ىذا اإلسبلـن عرفتم ذلك الشرؽ كالغرب في عهد من العهود 
قبل أف ينهار االتحاد السوفييتي كعرفتم ذلك بعد أف انهار االتحاد السوفييتي عندما أعلنت 

رئيسة كزراء دكلة بريطانيا  نذاؾ باسم أكركبا كلها أف العدك المتبقي كالذم ينبغي القضاء عليو ىو 
طير نواجو بو أعدائنان إذان اإلسبلـ حالننا األكؿ كاألخير الذم اإلسبلـن إذان اإلسبلـ سبلح خ

 نستعيد بو حقوقنان نعم.

أعود فأقوؿهلل انطول ذلك العهد الذم كنا نخجل من أف نستعلن ىويتنا اإليمانية كالدينية التي 
تجمع كال تفرؽن كتبني كال تهدـن كتقيم كال تترؾ االعوجاج ق ن كتجمع نثار القلوب لكي 

 في قلب كاحدن كحسبنا من ذلك الشرؼ الذم توجنا اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل تالوغها

ـى ًدينان( ]المائدة هلل   [.ّ)اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسبلى

 نا كالبد أف نيتو جى بو قلوبنا كعواطفنا.إنها ىدية ما مثلها ىديةن إنو لتاج تػىو جى اهللي عز كجل بو عقولى 

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يثبتنا بقولو الثابت كأف يكرمنا بمالداؽ ما قالو رسوؿ اهلل عن شامنا 
 ىذه كقد فعلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚاٌّوط طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚٚطب٠ب هٍٛي هللا 

 

 

هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير ن
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

في مثل ىذه الساعة من كل أسبوع فػىي اضان بأىلون متؤلألن بوجوه عهدم بهذا المسجد أف يكوف 
الماللين فيون فما لي أراه اليـو موحشانن ما لي أراه اليـو فارغان من ركادهن ما لي أراه في صمتو 

أخبرنا بما  rيترجم األسى كيترجم معنى من معاني اليتمن لعل السبب يا عباد اهلل ىو أف المالطفى 
من كحي ينبئ عن الماضي السحيع كعن الحاضر كعن المستقبل البعيد أيضان كصف  أكرمو اهلل بو

لنا الحالة التي نمر بها اليـو أدؽ كصفن ثم إنو نىالىحىنىا كأمرنا بما ينبغي أف نفعل فكانت الكثرة 
كأصغى السمع إلى العدك المشترؾ الذم يتربه بنا  rفينا مىٍن أعرض عن ناليحة رسوؿ اهلل 

 انت العاقبة ىذا الذم تركف.الدكائر فك

تعالوا أحدثكم عن طائفة مما كصف بو رسوؿ اهلل حالنا اليـو لنزداد إيمانان بنبوتو كلنزداد يقينان بأنو 
 معنا اليـو في مشاعره كفي ما أطلعو اهلل عليو من حالنا كإف لم يكن معنا بجسموهلل

أم الرـك شبران  –سنن من قبلكم فيما ركاه مسلم من حديث أبي سعيد الخدرمهلل )لتتبعن  rيقوؿ 
بشبرو كذراعان بذراع حتى لو دخل أحدىم جحر ضبٍّ لدخلتموه( كفي ركاية للحاكم في مستدركو 
بسندو صحي  بزيادةهلل )كلو أف أحدىم جامع أمو في الطريع لفعلتموه(. ىذا كصف مما ذكره اهلل 

.  لحاؿ أمتنا اليـو
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تكوف فتن من بعدم ال يعلم القاتل فيها فيما قػىتىل كال كيقوؿ أيضان فيما ركاه مسلمهلل )أما إنها س
أم القتاؿ  –يعلم المقتوؿ فيها فيما قيًتل( قيل لوهلل ككيف ذلك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )إنو الهرج( 

 كالقاتل كالمقتوؿ في النار(. –العشوائي 

ككل ذلك في الالحي هلل )سألتي ربي ألمتي ثبلثان فأعطاني اثنتين كمنعني  rكاسمعوا ما يقولو 
فأعطانيون كسألتو أال  –أم ال يقضي عليها جمعاء بمجاعة  –الثالثةن سألتو أال يهلك أمتي بسنة 

 –فأعطانيون كسألت ربي أال يجعل بأس أمتي فيما بينها فمنعنيو  –بغرؽ  –يهلك أمتي بجائحة 
 تبل قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهللك  -منعني ربي ذلك

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم شً  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى يىعان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف يػىبػٍ
ذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ كىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي اايىاًت لىعىل هيٍم يػىٍفقىهيوفى ن كىكى 
 [.ٕٔ-ٓٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكيم ًبوىًكيلو ن لٍّكيلٍّ نػىبىلو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى {]األنعاـ هلل 

من خبللو حالنىا. أما األمرن أما الناليحة التي انطلع منها إلينا  rىذه طائفة مما كصف رسوؿ اهلل 
 افع شفقتو فلليكم طائفة مما ذكر.رسوؿ اهلل بدافع حبون بد

من حديث أبي ىريرةهلل )أما إنها  rعن المالطفى  –كغيره  –يركم مسلم في صحيحو أيضان 
ستكوف فتنه بعدم القاعد فيها خير من الماشي كالماشي خير من الساعي إليهان فلذا نزىلىٍت بكم 

قاؿ لو قائلهلل أرأيت يا فليلحع صاحب إبلو بلبلوو كصاحب غنم بغنمو كصاحب أرضو بأرضو(ن 
رسوؿ اهلل رجبلن ليس لو غنم كال إبل كال أرض؟ قاؿهلل )يعمد إلى سيفو فيدؽ حد هي بحجر ثم يعتزؿ 

 تلك الفرؽ حتى يأتيو الموت كىو على تلك الحاؿ(.

أنو قاؿهلل )إذا رأيت شحان مطاعان  rيركم أبو داكد كابن ماجو كالترمذم ك خركف عن المالطفى 
 نيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأيو فعليك بخاصة نفسك كدع عنك أمر العامة(.كىول متبعان كد

كاسمعوا ىذا الذم يركيو البخارم كمسلم من حديث حذيفة بن اليماف قاؿهلل كاف الناس يسألوف 
عن الخير ككنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركنين قلت لوهلل يا رسوؿ اهلل لقد كنا في  rرسوؿ اهلل 

اءنا اهلل بهذا الخير فهل بعد ىذا الخير من شر؟ قاؿهلل نعمن قلتهلل فهل بعد ذلك جاىلية كشر فج
قلتي كما دىخىنيوي؟ قاؿهلل قـو يستنوف  –في ذلك الخير دىخىن  –الشر من خير؟ قاؿهلل نعم كفيو دىخىن 

بغير سنتي كيهتدكف بغير ىدمن تعرفوف منهم كتنكركفن قلتهلل فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قاؿهلل 
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س على أبواب جهنم يدعوف إليها فمن استجاب قذفوه فيهان قلتهلل فما تأمرني يا رسوؿ نعمن أنا
اهلل إف أدركت ذلك؟ قاؿهلل تىدىعي تلك الفرؽ كلها كلو أف تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت 

 كأنت على ذلك(.

ز كجل بهان كلقد مبنية على ماذا؟ على رؤيةو دقيقة مىتػ عىوي اهلل ع rىذه طائفة من نالائ  رسوؿ اهلل 
 أنبأنا أنو في موقف من المواقف أيًرمى كل ما ستمر بو أمتو إلى يـو القيامة.

 ىذه النالائ  إنما انبثقت من ىذا الوصفن من ىذه المعرفة التي أطلعو اهلل عز كجل عليها.

ينا صلتنا فيا عباد اهللهلل زبدة ىذا الذم أقولو لكم أكجهو نالحان إلى نفسي كإليكم جميعانن ما لنا نس
كأصغينا  rبرسوؿ اهللن ما لنا نسينا شفقة رسوؿ اهلل علينان ما لنا أعرضنا عن ناليحة رسوؿ اهلل 

السمع إلى أعدائنا الذين يتربالوف بنا الدكائرن الذين يرسموف الخارطة المستقبلية لهذا البلدن 
 ة.خارطة ر ىا من ر ىان خارطة التقسيم كالتبضيع لهذه األمة بل لهذه البلد

نعمن قاؿ قائل ليهلل إف قوؿ رسوؿ اهلل في الحديث الذم ذكرت )إذا رأيت شحجان مطاعان كىول 
متبعان( على أف قاؿهلل )فعليك بخاصة نفسك( ىذا أمر سلبي كنحن أف نكوف في الموقف 

 اإليجابي. فما الجواب أيها األخوة عن ىذا السؤاؿ الذم ينبئ عن جهل عجيب؟

ىذه الناليحة لشخهو كاحد أـ كجهها لكل أفراد أمتو رجاالن كنساءن؟ قلتهلل ىل كج وى رسوؿ اهلل 
 كجهها ألفراد أمتو جميعان حسنان.

إذا أصغى السمع كل كاحدو كاحدو من أفراد أمتو إلى ىذان عادة إلى خاصة نفسو يراعان كيحرسها 
دين ظاىرينن كابتعد عن عواصف تلك الفتن المختلفةن إالـ يؤكؿ األمر؟ سيظهر ركاد الفتنة منفر 

ىذه ناليحة ال يهمس رسوؿ  . rال يتأتى لهم أف يندسوا كس  ىذه األمة التي بايعت المالطفى 
بل لهذه األمة جمعهان أقوؿ قولي ىذا  –اهلل بها في أذف فرد بل ىي كصية شاملة عامة للمسلمين 

 كأستغفر اهلل العظيم.
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 - 2 -اٌّوط ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚ ٚطب٠ب هٍٛي هللا طٍٝ هللا

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 مر يلفت النظر كيثير العجب كاالستغراب ىذا الذم سأضعكم أمامو كأحدثكم عنو.إنو أل

عن الفتن التي تستشرم في  rنالغي إلى األحاديث الالحيحة الكثيرة التي يحدثنا فيها رسوؿ اهلل 
ىذا العالر كنتأمل فيما أطلعو اهلل عز كجل عليو من الغيب المكنوف المتعلع بالمستقبل البعيد 

عن ىذه الفتن  rتأمل في مشاعر الشفقة التي تستبين من خبلؿ حديث رسوؿ اهلل البعيدن كن
كىا ىنا  –كنالائحة التي يرسلها إلينا من كراء القركفن نتدبر كنتأمل ذلكن ثم إننا نعود إلى أنفسنا 

ىذا االىتماـ الذم يتوجو بو إلينا؟ ىل  rىل نبادؿ رسوؿ اهلل  –يستبين كجو الغرابة كالعجب 
 rكنحن نعلم أنو رسوؿ اهلل  –السمع إلى نالائحو التي تنبثع من شفقتو العارمة علينا؟ ىل نالغي 

إلينا كنعلم ما أخبرنا بو من أنو معنا في حياتو كموتون أليس ىو القائل فيما ص  عنوهلل )حياتي خير 
جدت لكم كمماتي خير لكمن تيٍحًدثيوف كييٍحدىثي لكمن ما كجدت من خير حمدت اهلل عليو كما ك 

من شر استغفرت اهلل لكم(ن ىذا ىو اىتمامو بنا من كراء القركفن فكيف ىي حالنا كنحن من 
 أمتو؟

كإذا بنا أك بأكثرنا معرضوف عن الشفقة التي يبلحقنا بهان تائهوف منشغلوف  –يا عباد اهلل  –نتأمل 
اهلل على دقائع ما نراه  عن النالائ  التي يزجيها إلينان أليس ىذا أمران عجيبان يا عباد اهلل؟ أطلعو

اليـو كأخبر بو كدكنكم فاقرؤكا أحاديث الفتنن ثم إنو عبػ رى عن شفقتو المتناىية علينا كحبو لنا كمن 
ثم أزجى إلينا نالائحو كالسبل التي ينبغي أف نسلكها للتخله من عقابيل ىذه الفتنن فما ىو 

نا بون إنو موقف التجاىل لهذه موقفنا كما تعلموف؟ إنو موقف اإلعراض عن ىذا الذم ينالح
 بنالائحو. rالشفقة المتناىية التي يعبػٍّري عنها رسوؿ اهلل 
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أال ننقاد لمجهوؿ كأال نسير كراء عاصفة  تية من حيث ال نعلم كحذ ر من  rنىالىحىنىا المالطفى 
كيو ذلك أيما تحذير في أكثر من مناسبةو كفي أكثر من حديثن قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ فيما ير 

ي ة  أم راية ال يػيٍعلىمي غايتها كال يػيٍعلىمي مالدرىا  –مسلم كالنسائي ك خركفهلل )من قيًتلى تحت راية عيمٍّ
لىتيوي جاىلية(ن ىكذا قاؿ رسوؿ اهلل  – كىو يتحدث  rأك غضب لعالبة أك انتالر لعالبة فػىقيًتلى فىًقتػٍ

أك  –نظرنا إلى أنفسنا كإذا بنا عن الفتنن كىو يقدـ لنا نالائحو كما قلت لكم من كراء القركف. ك 
ي ة التي حذ ر منها رسوؿ اهلل  –بكثير منا  الذم  –ن ينقاد للمجهوؿن كالمجهوؿ rينقاد للراية العيمٍّ

إف يوردنا إلى ما يبتغي كلكنو  –بل نبػ هىنىا إلى العقابيل التي سنراىا من كرائو  rحذرنا منو رسوؿ اهلل 
ن أليس عجيبان يا عباد اهلل كنحن rنريدن ىكذا يوض  لنا رسوؿ اهلل  ال يياٍلًدرينا بعد ذلك إلى ما

المؤمنوف بًنيبػيو تًًو كنحن المعتزكف بأننا من أمتو أف نعرض عن نالائحو المشفقة كعن دالئل حبو 
 كرأفتو كرحمتو بنا في ىذا الذم يالف ثم في ىذا الذم ينال .

نىا  rأكصانا رسوؿ  يػٍ في غمار ىذه الفتن التي يالفها أدؽ كصفن يأمرنا إذا نالحنا أك أىمىٍرنىا أك نػىهى
ن ال نبتغي  أك دىعىٍونىا أال نبتغي بذلك إال مرضاة اهللن ال نبتغي بذلك استرضاء حاكم كال محكـو

ي أف نبتغ rبذلك تالفيع أناس من العامة كال التقرب إلى القادة من الخاصةن يأمرنا المالطفى 
فيما ننال  كفيما نقوؿ كجو اهلل ذاتون فهو يقوؿ لناهلل )من استرضى الناس بسخ  اهلل ككلو اهلل إلى 

 الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كتعالى كفاه اهلل مؤكنة الناس(.

البليغة أرسلها إلينا من كراء ما يقارب خمسة عشر قرنان )من استرضى  rاسمعوا ناليحة المالطفى 
سخ  اهلل ككلو اهلل إلى الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كتعالى كفاه اهلل عز الناس ب

 كجل مؤكنة الناس(

أك  –؟ ننظر إلى حالنا كإذا بنا rفماذا كاف موقفنا بعد ىذا الذم بػىلىغىنىا من ناليحة رسوؿ اهلل 
العامة من الناس كإف إذا نال  فهو إما أف يبتغي من كراء ذلك التغلب إلى الدىماء ك  –بأكثرنا 

أسخ  بذلك القادة كالحكاـ أك يتوج وي بذلك إلى استرضاء القادة كالحكاـ كإف أسخ  بذلك 
الناسن كتبحث عمن ال يبالي بهؤالء كال بهؤالء كإنما يستنزؿ رضا اهلل فبل تعثر من ذلك إال على 

 النذر اليسير. ىذه ىي حالنا يا عباد اهلل.
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ت حديثي إليكمهلل أليس ىذا الواقع أمران يلفت النظر كيثير العجب أعود فأقوؿ لكم كما بدأ
من خبلؿ الرعونات التي ىيمنت ثم ىيمنت ثم ىيمنت  rكاالستغراب؟ أفحيل بيننا كبين محمد 

 علينا؟ أفنسينا أننا من أتباعو كأمتو؟ أفنسينا قوؿ اهلل عز كجلهلل

ًفيظان( ]النساء هلل  )م ٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى كىمىن ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حى ا أىٍرسى  [.َٖتػىوىل ى فىمى

 .rأبلغ  يةو في كتاب اهلل تحذر من اإلعراض عن كصايا رسوؿ اهلل 

عباد اهللهلل حكمة بالغة اعتالرىا لنا رسوؿ اهلل من نالائحون إنها تقوؿهلل إف إتباعنا للمجهوؿ يوردنا 
 لى ما نريد نحنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.إلى ما يريد كلكنو ال يالدرنا بعد ذلك إ
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 ٚعٗ إٌؼّخ فٟ ٘نا االثزالء اٌنٞ ٔؼبٟٔ ِٕٗ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف العبد المؤمن ال يتلقى من اهلل سبحانو كتعالى في كل أحوالو كظركفو إال الخير كالنعمةن كلكنها 
االبتبلء كالشدةن كصدؽ إما أف تكوف نعمة ظاىرة جلية أك أف تكوف نعمة باطنة مقىنػ عىةن بشيء من 

 اهلل عز كجل القائلهلل

ةن كىبىاًطنىةن( )أىلىٍم تػىرىٍكا أىف  الل وى سىخ رى لىكيم م ا ًفي الس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرى 
 [.َِ]لقماف هلل 

إال الخيرن  –إف كاف مؤمنان  – فمهما تقل ب اإلنساف في ظركؼ كأحواؿ ال يمكن أف يتلقى من اهلل
 إال النعمةن كلكنها كما قلت لكم قد تكوف مقىن عةن بظاىر من االبتبلءن بظاىر من الشدة.

كما كانت ىذه الهزة التي ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى بها إال محنة في الظاىر فق ن أما في الباطن 
 بالخوؼ كبما قد علمتم من االبتبلء.فهي نعمة من النعم المقىن عة بالشدة كالمقىن عة 

 كلعلكم تسألوف ما كجو النعمة في ىذه الهزة التي عانينا كلربما ما زلنا نعاني منها؟

أنها عالا من عالي التأديب يؤدب اهلل سبحانو كتعالى بها عباده  –يا عباد اهلل  –كجو النعمة 
 كيربيهم بها.

أجل النعم مهما كاف الطريع إليها؟ ىل في  كىل في الناس من يرتاب في أف التأديب نعمة من
 الناس من يرتاب في أف التربية من أجلٍّ النعم التي يأخذ اهلل عز كجل بها عباده؟

 كلكنا نعود فنتساءؿهلل ما كجو ىذه النعمة في ىذا االبتبلء الذم نعاني منو؟
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ـي االعو  جاج كأنها تدعو اإلنساف كجو النعمة في ذلك أيها اإلخوة أنها توقظ من غفلة كأنها تػيقىوٍّ
المؤمن إلى تجديد االصطبلح مع اهلل كالتوبة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى. كجو النعمة ككجو 
الخير في ىذا االبتبلء أنو يدعو المؤمنين إلى أف يجتثوا الفساد مما بينهم كأف يعودكا فيمدكا 

 ؼ كعلى التفاكت أيان كاف نوعو. صرة الحب ك صرة الوداد كاألخوة فيما بينهم على االختبل

كأرجوا أال نتالور أف الفساد إنما يستشرم في جانب أك في جهة كاحدة فق  كما ىو شأف بعض 
 المتالورين أك المتخيلين.

إننا جميعان على اختبلؼ فئاتنا نعاني من الغفلة التي ينبغي أف تنتهي إلى يقظةن نعاني من فساد 
 ثاثو.ينبغي أف نتعاكف جميعان على اجت

 ما أكثر البيوت التي يشيع فيها الفساد كالظلم كالوقت ال يتسع للشرح كالبياف.

ما أكثر األسواؽ التي يشيع فيها الفساد بل يشيع فيها الظلمن كحسبكم من الظلم أنواع الغش 
 قائبلنهلل )من غش فليس منا(. rكالخديعة التي حذر منها رسوؿ اهلل 

المعامل كالمالانع متمثبلن في الظلم الذم ينح  على عمالو ما أكثر الفساد الذم يستشرم في 
 كعلى كثير من الموجودين فيو.

 ما أكثر أنواع الفساد كالظلم التي تستشرم في عبلقات الناس كالمؤسسات بعضها مع بعض.

عندما نقوؿهلل إف ىذا االبتبلء يوقظ من غفلة ينبغي أف نعلم أنو يوقظ الجميعن كعندما نقوؿهلل إف 
و أف يدعو إلى اجتثاث الفساد فلنما نعني أف يتعاكف الجميع على اختبلؼ فئاتهم من شأن

 الجتثاث الفساد بكل أنواعو.

في ىذا االبتبلء الذم قد نراه نقمة في الظاىر كلكنو نعمة  –يا عباد اهلل  –ىذا ىو كجو النعمة 
يدعونا إلى تجديد التوبة  من أجلٍّ النعم في الباطن. أجل فالشأف فيو أف يوقظنان كالشأف فيو أف

 كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى.

على أف ىذا االبتبلء أك ىذه المحنة قد ىب ٍت اليـو لتدبرن أجل يا عباد اهللن ىذا ما نعتقده 
 كنتالوره.
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فلف اهلل عز كجل لم يرسل إلينا ىذه المحنة لتستقر كتبقىن كلكنو أرسلها إلينا كىو اللطيف الرحيم 
 أرسلها لكي تمر فتوقظ السادر كتنبو الغافل كتدعو األمة إلى أف تهب إلصبلح شأنها. كالودكدن

كلقد كنت أيرًٍيتي ىذه المحنة قبل أشهر كأيرًٍيتي كيف  –كينبغي أف أقولها صراحة  –كلقد كنت 
تقبل كأيرًٍيتى كيف ستدبر. كىاىي ذم أقبلت كما قد رأيت ككما قد حذرت ككاف الناس  نذاؾ بين 

 خر كمكذب كمتعجبن كلكنني أيرًٍيتي أيضان كيف تهب لتدبرن كىي اليـو في مرحلة اإلدبار.سا

ما ىي العبرة التي نبغي أف تقتطفها يا عباد اهلل من ىذه المحنة سواء في إقبالها أك في إدبارىا؟ ما 
 الدرس الذم ينبغي أف نعود بو؟

كلكم جميعان كألمتنا على اختبلؼ فئاتها كأقولها لنفسي أكالن  –الدرس الذم ينبغي أف نعود بو 
ينبغي أف نجدد العودة إلى اهللن ينبغي أف نتوب إلى اهلل سبحانو كتعالىن ينبغي أف  –كدرجاتها ثانيان 

من أجل اجتثاث  –جميعان أقوؿ  –نالل  ما بيننا كبين اهلل عز كجلن ثم إنا علينا أف نتعاكف جميعان 
دئ اإلصبلح بكل أنواعو كبكل متطلباتهان كال يمكن يا عباد اهلل الفساد بأنواعو كمن أجل زرع مبا

أف يتم اإلصبلح عندما يوكل أمره إلى فئة كاحدة من الناس أي ان كانتن كإنما يتم اإلصبلح عندما 
تتم حقيقة التعاكف بين األمة على اختبلؼ فئاتها كعلى تنوع قدراتها. ىذه ىي الحقيقة. كسدل 

 األمر ىو اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى. كلحمة النجاح في ىذا

الدرس الذم ينبغي أف نقتطفو من ىذه المحنة التي أقبلت كىا ىي ذم ااف في طريقها إلى 
اإلدبار ىي أف نمد  صرة الحب فيما بين فئات ىذه األمةن كلنا مسؤكلوف عن مد ىذه الوشيجةن  

ة على اختبلفهان على تنوعها أي ان  كلنا مسؤكلوف عن مد كشيجة الحب فيما بين أفراد ىذه األم
كانت صورتهان ىكذا يأمرنا دي انػينىا موالنا سبحانو كتعالى. أجل الحب ىو الذم يكوف رقيبان على 

 الالبلح أف يستمرن الحب ىو الذم يكوف سببان الجتثاث الفساد كحراسة أال يعود.

 ؟ -ا بين فئات ىذه األمة  صرة الحب فيم –ما الغذاء الذم ينبغي أف نغذم بو ىذه ااصرة 

الغذاء ىو اإلصغاء إلى ناليحة رسوؿ اهللن ىو اإلصغاء إلى كصية رسوؿ اهلل توج وى بها إلى القادةن 
إلى األمةن إلى مختلف مؤسساتها كفئاتهاهلل )ال تباغضوان ال تحاسدكان ال تدابركان ال تحسسوان ال 

أف كلمة )عباد اهلل( منادلن أم كونوا يا عباد  تجسسوان كونوا عباد اهلل إخوانا(ن كألفت نظركم إلى
 اهلل إخوانا.
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نحن عندما نغيب عن حقيقة ىويتنا عبيدان مملوكين هلل ننسى ىذا الغذاء أف نغذم بو أنفسنا 
كإخواننان كلكن عندما نستيقظ لهذه الهويةن عندما يوقظنا إليها رسوؿ اهلل قائبلنهلل كونوا يا عباد اهلل 

 إذان  صرة األخوة ممتدة بين عباد اهلل جميعان. –كقد علمنا أننا عباد اهلل  –إخوانانن فعندئذو 

كيف يمكن أف يستشرم الظلم بين أناس علموا أنهم عباده هلل؟ كيف يمكن أف تستشرم األنانية 
بين أناس علموا أنهم مملوكوف أرقاء بيد اهلل سبحانو كتعالى؟ كيف يمكن أف يستغل أناس األمة أك 

ألمة ليعتالر منها الخير لنفسون ليعتالر منها الغنى لنفسو كقد علم أنو عبد مملوؾ هلل عز فئة من ا
 كجلن )كونوا يا عباد اهلل إخوانا(.

أجلن أجل موالم يا رب العالمينهلل ىا قد عدنا إليكن ىا قد تبنا إليكن سنكوف كنحن عبادؾ 
رن لن تكوف سعادتنا كقفان على فئة بل إخوانان متآلفينن إخوانان متحابين يحرس كلٌّ منا سعادة ااخ

 ستكوف قسمة عادلة بين عبادؾ جميعانن كيف ال نفعل كنحن الذين نسمع كنقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل

 ٍم  تًيوً )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًتي الر ٍحمىًن عىٍبدان. لىقىٍد أىٍحالىاىيٍم كىعىد ىيٍم عىٌدان. كىكيلُّهي 
 [.ٓٗ-ّٗ –يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان. ]مريم 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌّقوط ِٓ اٌّظبئت ػٕلِب رؾلق ثٕب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ئمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

إف المالائب التي يبتلي اهلل عز كجل بها عباده  تيةه بقضاء من عنده كبحكم من حكمتو كىي 
نيٍحجىبى عن ىذه عالي تأديب ىابطة إلى العبد من لدف قيـو السموات كاألرضن فما ينبغي أف 

الحقيقة بما يجند اهلل سبحانو كتعالى لقضائو من أسبابن ما ينبغي أف نيٍحجىبى عن رؤية الميسىبٍّب 
باألسباب المادية الجزئية التي كثيران ما نحبس أنفسنا داخل أقطارىا. تعالوا يا عباد اهلل نتجاكز 

النافذن تعالوا نقف أماـ الحاكم أقطار ىذه الجنود التي يجندىا اهلل عز كجل لحكمو لقضائو 
 األكحد الذم يقضي في عباده بما يشاء.

أال فلنالغ السمع أكالن إلى بعضو من اايات التي يؤكد لنا فيها بياف اهلل عز كجل أف المالائب 
كاالبتبلءات التي يػيٍبتػىلىى بها العباد إنما تأتي من لدف رب العالمين مباشرةن تعالوا نالغي إلى قولو 

 لهللعز كج

نىةه أىٍك يياًليبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه( ]النورهلل  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىف تياًليبػىهيٍم ًفتػٍ ًر ال ًذينى ييخى  [.ّٔ)فػىٍليىٍحذى

 ما أظن أني بحاجة إلى أف ألفت نظرم كأنظاركم إلى الرب .

 تعالوا نالغ السمع إلى قولو عز كجلهلل

ا   ًثيرو(     ]الشورلهلل )كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى  [.َّكىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى

 تعالوا نتدبر قولو سبحانو كتعالىهلل
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ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍم أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكيم مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتيم مٍّثٍػلىيػٍ
)  [.ُٓٔ] ؿ عمرافهلل  شىٍيءو قىًديره

إذان المالائب أيان كانت إنما ىي عالي تأديب ىابطة إلى العباد من لدف رب العباد سبحانو كتعالىن 
 أما األسباب الظاىرة فجنود هلل عز كجلهلل

 [.ُّ)كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل لًٍلبىشىًر( ]المدثرهلل 

ساءؿ يا عباد اهللهلل ما المخرج من ىذه المالائب عندما تحدؽ بنا كما السبيل إلى كلكن تعالوا نت
 أف تبتعد عنا؟

 أكالن البد أف نالغي السمع إلى ما يقولو المنطعهلل

الذم يرفع الببلء إنما ىو الذم أرسلون كالذم يكشف الغماء إنما ىو ذاؾ الذم بعثون ىذه حقيقة 
تية بقضاء كحكم من موالنا كخالقنا عز كجل فلنعلم يقينان ال يجهلها أحدن فلذا كانت المالائب  

بما يجـز بو المنطع أنها ال ترتفع إال عن طريع من قد أنزلها أال كىو اهلل سبحانو كتعالىن تعالوا 
 نالغي السمع في ىذا إلى ما يبينو لنا اهلل سبحانو كتعالىهلل

ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي إً  ًإف ييرًٍدؾى ًبخىٍيرو فىبلى رى د  ًلفىٍضًلًو ييالىيبي ًبًو مىن يىشىاءي )كى ال  ىيوى كى
 [.ًَُٕمٍن ًعبىاًدًه كىىيوى اٍلغىفيوري الر ًحيمي( ]يونسهلل 

 ىذا ىو قرار اهلل.

( إال اهلل سبحانو كتعا ًإف يىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي( لهذا الضر )ًإال  ىيوى  لى.)كى

حسنان تعالوا نسأؿ موالنا كخالقناهلل كيف السبيل يا ربي إلى أف ترفع عنا ىذا الببلء؟ لقد مسنا 
الضر كقد علمنا أنو لم يمسنا إال بقضاء من لدنك فكيف السبيل إلى أف تكشف عنا ىذا الذم 

 مسنا بحكم من لدنك؟ كيأتي الجواب من لدف موالنا الذم نتوجو إليو بهذا السؤاؿهلل

تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىيػيٍؤًت كيل   ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي  )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى
ًبيرو( ]ىودهلل  ابى يػىٍوـو كى ًإف تػىوىل ٍوٍا فىًلنٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذى  [.ّكى

 ىذا ىو الجواب.
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تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان( تنقشع الغمة كيرتفع الببلء كيأتي دكر )كىأىًف اٍستػىغٍ  ًفريكٍا رىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى
تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىيػيٍؤًت كيل  ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي(.  التمتيع بالنعم )ييمى

 ن ىا ىنا الدكاء الذم يبالرنا بو بياف اهلل عز كجل.كىا ىنا النقطة التي ينبغي أف نقف عندىا

كأنا يا عباد اهلل إنما أخاطب نفسي مؤمنان بأني عبد من عباده كأنو يراني الساعة كيسمع كبلمي كأف 
ماليرم إليون كأقوؿ ىذا لكم مؤمنان بأنكم جميعان موقنوف بعبوديتنا هلل كبأننا نتحرؾ في قبضة اهلل 

  ريب فيها بين يدم اهلل عز كجل.كأف ماليرنا إلى كقفة ال

ما العبلج الذم بو تنكشف الغمة كالذم بو تعود المتعة بل سلسلة المتع التي يكـر اهلل عز كجل 
بها عباده؟ إنما ىي التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن ىكذا يقوؿ اهللن كىذا ىو الدكاء الذم يشير 

 لنا إليوهلل

 [.ّثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو( ]ىودهلل )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍم 

عباد اهللهلل أنا أدعو نفسي أكالن كأدعوكم جميعان كأدعو كل من يالغي السمع إلى كبلمي الساعةن 
أدعو أنفسنا جميعان كإخواننا جميعان كقد  منا باهلل عز كجل أف نعود إليون أف نالطل  معون أف 

نا عن األكزار التي خضنا فيها خوضان طويبلن كأننا نتوب إليون أف نعلن بين يديو بالدؽ أننا قد انقطع
 قد أيبٍػنىا إليو كعدنا إليو كتبنا إليو فاقبل اللهم توبة التائبين إليك.

تعالوا يا عباد اهلل نتوجو إلى اهلل بقلوب نابضة بالدؽ اإلنابة إليون إف نحن فعلنا ىذا الذم أمرنا 
 اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

تػٍٍّعكيم م تىاعان حىسىنان( ]ىودهلل  )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكاٍ   [.ّرىب كيٍم ثيم  تيوبيوٍا ًإلىٍيًو ييمى

إف نحن صدقنا في التوبة إلى اهلل كأصلحنا ما أكغلنا فيو من الفساد كقػىو ٍمنىا ما خضنا فيو من 
االعوجاج فأنا أضمن بضمانة اهلل أف الببلء سيرتفع كأف الغمة ستنقشع كلكن أين ىم الذين 

يبوف لنداء اهلل؟! ألتفت يمينان كشماالن فأجد أف القـو أك جلهم يخوضوف في متاىات متنوعة يستج
من المعاصي كاألكزارن ترل ىل أيقظ ىذا الببلء الذم يطوؼ بنا أك نطوؼ بو ىل أيقظ بعضان من 

 ىؤالء الناس إلى توبة؟ ىل نبههم من غفلة؟ ىل أعادىم للنظر إلى ىوياتهم؟
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م في مجتمعاتنا من أناس يقتنالوف أمواؿ ااخرين بالرشاكم كبالمعامبلت الباطلة عباد اهللهلل كم كك
الفاسدة كأنتم تعلموف ذلك. ىل يوجد فيهم عشرة فق  تابوا إلى اهلل عز كجل كرجعوا إليو كأعلنوا 

أنهم عائدكف تائبوف كأنهم سيبتعدكف عن الظلم كلسوؼ يعيدكف الحقوؽ إلى أصحابها؟ إنكم 
كثرة كثيرة كبرل من عباد اهلل عز كجل ذكوران كإناثان ال يعرفوف شيئان من معنى الالبلح لتعلموف أف  

كال يتوجهوف في يوـو من األياـ إلى قبلة اهللن تمر السنة تلو السنة كال يقرؤكف  ية في كتاب اهللن 
لى اهلل ترل ىل فيهم عشرة استيقظوا بسبب ىذه العالي التي تنتابنا من عند اهلل فتابوا ك بوا إ

كتوجهوا إلى قبلة اهلل كتوجهوا ساجدين لعظمة اهلل كأقبلوا إلى كتاب اهلل يتلونو أك يالغوف إليو؟ 
إنكم لتعلموف أف ليالي ببلدنا ىذه تحتضن الكثير كالكثير من العاكفين على الغين من العاكفين 

ن ترل ىل فيهم عشرة أيقظتهم عالي التأ ديب اإللهي على الفسوؽ كالطغياف كاللهو المحـر
فأقلعوا عن ىذا الغين عادكا كتابوا ك بوا إلى اهلل عز كجل؟ ىل فيهم عشرة استجابوا لنداء اهلل 

 القائلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل   [ُّ)كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

ىذا الببلء الموقظ المنبون كإذا كنا  ىذا سؤاؿ أطرحو على نفسي كأطرحو عليكم جميعان. فلذا مر  
نعلم أنو  تو من عند اهلل عز كجل كلم نكن نسجن أنفسنا في األسباب المادية الجزئية التي نراىا 
فلنعلم إذان أف ىذه المحن إذا بقيت كبقينا معها سادرين في الغين إذا بقيت كبقينا معها عاكفين 

معها معرضين عن دعوة قيـو السموات كاألرض فلنعلم  على الظلم كعلى الفسادن إذا بقيت كبقينا
أف األمر جد خطيرن كليست خطورة ىذا األمر بتالور أك بتخيل من عندم كإنما ىو قرار من اهلل 

 القائلهلل

ًبيرو( ]ىودهلل  ًإف تػىوىل ٍوٍا فىًلنٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو كى  [.ّ)كى

 م نحن فيو ىذا الكبلـ يتحدث عن ىذا الوضع الذ

ًإف تػىوىل ٍوٍا( أم كإف تتولوا كتعرضوا عن دعوتي لكم إلى التوبةن إلى العودة إلى اهلل عز كجل فلني  )كى
 أحذركم من عذاب كبير قادـ.

كقد  منا باهللن كقد  منا بهوياتنا عبيدان مملوكين أذالء لسلطاف  –كحاليلة القوؿ يا عباد اهلل أننا 
جميعان على اختبلؼ الفئات كالرتب إلى التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز أدعو نفسي كأدعوكم  –اهلل 
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 يبوفن تائبوفن لربنا حامدكف(. قولوىا يا عباد اهلل في ) :rكجلن نقوؿ كما كاف يكرر رسوؿ اهلل 
أسراركم قبل أف تقولوىا بجهر فيما بينكمن قوموا في األسحار كاطرقوا باب الملك الجبار 

بالتوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن إف نحن فعلنا ىذا انحسرت الغمة كأنا الضامن كاستنزلوا الرحمة 
 بهذا بقرار أنقلو إليكم من لدف رب العالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.

 كبعدهلل

أنو قاؿهلل )لم يشكر اهلل من لم يشكر الناس(. كقد كانت البادرة التي  rفقد ص  عن رسوؿ اهلل 
لسيد الرئيس بشار األمة بهذا العفو الشامل العاـن كانت ىذه البادرة داخلة في قرار فاجئ بها ا

 اهلل عز كجل القائلهلل

اكىةه  نىوي عىدى نىكى كىبػىيػٍ أىن وي كىًليٌّ   )كىالى تىٍستىًوم اٍلحىسىنىةي كىالى الس يٍّئىةي اٍدفىٍع بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني فىًلذىا ال ًذم بػىيػٍ كى
 [.ّْتهلل حىًميمه( ]فالل

كإني ألرجو أف يكوف دافعو إلى ىذا انقيادان لهذا األمر الربانين لهذه الدعوة اإللهية إذان فلنني 
ألعد ىذه المبادرة براعة استهبلؿ بين يدم خير كبير سيتحقع إف شاء اهلل تعالى من كرائو. كنحن 

نزاؿ متفائلينن كيف ال  مكلفوف بأف نحسن الظن كبأف نقدـ التفاؤؿ على التشاـؤ دائمانن كنا كال
 كقد سبقت رحمة اهلل عز كجل غضبو دائمان.
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 رؼبٟٔ ِٓ اٌغوثخ فٟ اٌشبَ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚطب٠ب اٌّظطفٝ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

مان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

مشدكد العاطفة إلينان شديد االىتماـ بشؤكننان كثير االستغفار لنان كثير التحناف  rرسوؿ اهلل 
 كالشوؽ إلينان أجل بهذا كردت أحاديث صحيحة كثيرة.

لى حاؿ المسلمين اليـو فنجد أف قدران كبيران من المسلمين معرضوف عن ىذا الرسوؿ الذم كننظر إ
يتشوؽ إليهم كيهتم بهم كيستغفر لهم كيبلحقهم بالوصايا كالنالائ ن تلك ىي المأساة الكبرل من 

 كراء المآسي التي نشعر بها أك نتحدث عنهان نعم تلك ىي المأساة الكبرل.

خطابو لهذه األجياؿ من كراء أسوار القركفن يقوؿ مخاطبان في حجة  مرسبلن  rيقوؿ المالطفى 
الوداعهلل )أال ال ترجعوا بعدم ضيبل الن يضرب بعضكم رقاب بعضن أال ىل بلغتن اللهم فاشهد(ن 
كننظر فنجد القتل اليـو يستحر بالمسلمين على أيدم المسلمينن كنتأمل في حاؿ من ينسبوف 

اإلسبلـ كإذا بلساف حالهم يقوؿهلل لسنا من كصية رسوؿ اهلل في  أنفسهم إلى رسوؿ اهلل كإلى
شيءن لقد أيًمٍرنىان البد أف ننفذن كلقد اتجهت إلينا المتطلبات من ىنا أك ىناؾ كالبد لنا أف نحقع. 

 .rكتنظر كإذا بالسلوكات الشائنة ىذه قد قط عىت أكىى الخيوط الواصلة بيننا كبين رسوؿ اهلل 

فيما ص  عنوهلل )من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى  rيقوؿ المالطفى 
مؤمنها كال يفي بذم عهدىا فليس مني( كنقوؿ ىذا كنبلٍّغ كما أمر رسوؿ اهللهلل )أال فليبلغ الشاىد 
منكم الغائب فرب ميبػىل غو أكعى لو من سامع( ىكذا قاؿ رسوؿ اهللن نبلٍّغ ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل 

بالوجوه تشي  عن ىذه الوصية النبويةن كإذا بالكلمات تستخف بهذا األمر النبوم بل بهذا كإذ 
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التحذير النبوم إذ يقوؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاشى مؤمنها 
كال يفي بذم عهدىا فليس مني( كم رأينا من يسخر من ىذا التحذير النبوم كننظر فنجد أك 

عشرات المسلمين قد قػيتػٍّليوا بأيدم المسلمينن لم يػيقىتػ ليوا بأيدم أعدائهم على النقيض نسمع أف 
 مما أكصى بو رسوؿ اهللن على النقيض مما حذر منو رسوؿ اهلل.

لىتيو جاىلية( أم من سار كراء قيادة  rرسوؿ اهلل  يقوؿ كيحذرهلل )من قاتل تحت راية عمية فػىقيًتل فىًقتػٍ
الغاية التي تسير بو إليها فليعلم أنو إف قيًتلى فلف قتلو سيرمي بو إلى ما كراء سور ال يعلمها كال يعلم 

لىتيوي جاىليو( كننظر كننقل ىذا الكبلـ كنعيده كنبلغ ىذا الذم أمر رسوؿ اهلل  بتبليغو  rاإلسبلـ )فىًقتػٍ
شرؽ أك من ىنا كإذ بنا نسمع من يقوؿهلل بل البد أف ننفذ األمر الذم كيجٍّوى إلينا من غرب أك من 

كىناؾن البد أف نعرض عن ىذا الذم قالو محمد رسوؿ اهلل كنفضل عليو تنفيذ ما يػيتىطىل بي تنفيذه 
منا من خط  خارجيةن ما ندرم ما يراد بنا من كرائهان ككم نقوؿ كلكن رسوؿ اهلل حذ رى فبل نجد 

 إال اإلعراض كاالستخفاؼ.

ستكوف فتن من بعدم(ن قاؿ سيدنا عليهلل فما المخرج  إنها) :rعباد اهللهلل يقوؿ لنا رسوؿ اهلل 
 منها؟ قاؿهلل )المخرج منها كتاب اهلل( أم االنضباط بو كتنفيذ أكامره.

ننظر  –أقوؿ تمر كال أقوؿ تتلبثن كىذا ىو يقيني كهلل الحمد  –كاليـو كإف ىذه الفتنة لتمر بنا 
ؿ ىذا األمر قاعدة ىامة تسمى قاعدة فنجد موالنا كربنا أرسى أمران خاطب بو عباده تنبثع من خبل

 سد الذرائعن يقوؿهلل

{األنعاـ  أم إذا كاف األمر  َُٖ}كىالى تىسيبُّوٍا ال ًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان ًبغىٍيًر ًعٍلمو
أك محـر  يكوف ذريعة إلى جريمة –بل األمر المطلوب كالمسنوف كربما كاف الواجب  –المشركع 

أكثر خطورة من الواجب الذم تنفذه فيجب أف تترؾ ىذا األمر المشركع ألنو يتحوؿ إلى محـر 
 بل يتحوؿ إلى جريمةن كلقد ضرب البياف اإللهي لذلك بمثل بسي  بالنسبة لما نرلن قاؿهلل

( ألف )كىالى تىسيبُّوٍا ال ًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو( أم ال تسبوا أصنامهم )فػىيىسيبُّ  وٍا الٌلوى عىٍدكان بًغىٍيًر ًعٍلمو
ىذا الذم تفعلوف يكوف ذريعة إلى أف يسبوا إلهكم الحقيقي كىو اهلل عز كجلن إذان لم يعد سب 
األصناـ مشركعان ألنو يودم إلى سب اإللون سب اهلل عز كجلن فكيف إذا أكدل إلى قتل النفوس 

ن إذا تسبب عنو قتل البر ءن إزىاؽ حياة البر ءن البريئة؟ فكيف إذا تسبب عن فعلو كليكن مشركعان 
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حتى كلو كاف مشركعان في أصلو كلو كاف مسنونان بل لو كاف كاجبان من درجة  –يالب  ىذا األمر 
دنيا يالب  ذلك محرمانن كننظر فنجد كثيران من المسلمين الذين قطعوا مما بينهم كبين رسوؿ اهلل 

ف في ارتكاب الذرائع التي توصل إلى جرائم محرمةن كنالائحو أكىى الخيوط نجد أنهم يوغلو 
ن  تالرفات قد تكوف في أصلها جائزة مشركعة كلكنها تستثير إلى فتنن يتذرع بها الفاعل إلى محـر
تػيٍزىىعي من كرائها أركاحن يالب  ىذا العمل جريمة أيها اإلخوة كالمتسبب عن ذلك يالب  في شرع 

سىبي يـو القيامة على أنو قاتل حتى كإف لم يكن يشعر بذلك ألنو اهلل قاتبلن يكل في بدفع الدية كيحا
لم يحمل سبلحان كلم يقتل بريئان كلكنو خرج يهتفن خرج يتحدلن خرج يمارس فعبلن كردكد فعل 
فكانت العاقبة ىذا الذم أقولو لكمن كخطاب اهلل عز كجل يقوؿهلل إف المباح يتحوؿ إلى محـر بل 

لى محرمانن ننظر فنجد كثيران من المسلمين يوغلوف في ارتكاب إلى جريمة إذا أصب  ذريعة إ
الذرائع إلى جناياتن كأنا ال أفرٍّؽي يا عباد اهلل بين فئة كأخرلن ال أفرٍّؽي بين طرؼو كطرؼو  خرن كل 
ن ما يعد أك يكوف ذريعة إلى جريمة قتل تكوف ىذه  من يوغل في ارتكاب ما يعد ذريعة إلى محـر

 تل ذاتو.الذريعة بحكم الق

عباد اهللن أحب أف أتساءؿ ما ىي عبلقتنا اليـو بمحمدو رسوؿ اهلل؟ أنحن موقنوف بأنو نبينا كأننا 
منتسبوف إليو نالغي إلى أكامره إذان لماذا ىذا اإلعراض عن كصايا رسوؿ اهلل؟! يبلحقنا المالطفى 

قان بناهلل ال تفعلوان ال تفعلوان بحبون بشوقون بتحنانون بوصاياهن يلهث رحمةن كإشفاقان علينان يسرع لحا
 إياكمن إياكمن أحذركمن ستقعوف في عقابيل ىذا الببلء إذانن كنحن معرضوف.

إف كانت نسبتنا إلى رسوؿ اهلل باقية فتعالوا نبايع رسوؿ اهلل على السمع كالطاعةن تعالوا ننفذ 
 كصاياهن ىو رسوؿ إلينا كما كاف رسوالن إلى العرب في عالره.

فينا من قد قرر أف يقطع نسبتو إلى رسوؿ اهلل كمن ثم فهو يسير في النقيض مما  أما إف كاف
أكصى رسوؿ اهلل مطمئن الباؿن كاثقان من ىذا النهج فليعلن ذلك حتى تتميز الفئات بعضها عن 

 بعض.

 –أما نحن فلننا نعلن في كل يـو السيما في ىذه المناسبة بأننا ال نزاؿ من أمة رسوؿ اهللن لسنا 
من أمة الدعوة فق  بل نحن من أمة الدعوة كاالستجابة معانن إننا ال نزاؿ نعلن بأننا  –هلل الحمد ك 

نتمسك بوصايا رسوؿ اهلل التي أرسلها إلينا من كراء القركفن نعلن بأننا حريالوف على أف ال نخرج 



  

 ~1788 ~ 
 

نا من ظلمات ما كراء عن أمرهن األكامر التي ننفذىا ىي التي تأتينا من لدنون أما األكامر التي تأتي
 .rالبحارن من المجهوؿ فمعاذ اهلل كحاشى أف نفضلها على أكامر رسوؿ اهلل 

أنا أدعوكم كأدعو كل من يسمع كبلمي كأدعو نفسيهلل ما دمنا معتزين بنسبتنا إلى رسوؿ اهلل أف 
اهلل نجدد البيعة لون أف نالغي السمع إلى كصاياهن أف نطبع أكامرهن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 العظيم فاستغفركه يغفر لكم.

عباد اهللهلل يطيب لي أف أيذىكٍّرىكيم كما قد ذك ٍرتي نفسي كأف أكصيكم كما قد أكصيتي نفسي بالتوبة 
 كاإلنابة إلى اهلل تنفيذان لقوؿ اهلل عز كجلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى( ]ال  [ُّنور هلل )كىتيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًميعان أىيػُّهى

ثم بكثرة االلتجاء الالادؽ الخفي إلى اهلل عز كجلن كليكن ذلك يا أيها اإلخوةن يا من يبلغهم  
كبلمي ليكن ذلك في األسحارن ليكن ذلك في الساعة التي تقـو فيها من رقادؾ كتقف فيها أماـ 

تك باللغة ربك كليس بينك كبينو فيها أحدن تركع كتسجدن تخاطبو بسجودؾن متذلبلن بذؿ عبودي
 التي تحبن باألسلوب الذم تشاءن بالطريقة التي تستطيع.

 التجئوا إلى اهللن التجئوا إلى اهلل يا عباد اهلل فذلك ىو مفتاح الفرج القريبن أقوؿ القريب.

كمهما كانت الوسائل المادية ناجعةن كمهما كانت كثيرة كمشركعة فكل ذلك ال يجدم إال مع 
 ز كجلن كصدؽ اهلل القائلهللصدؽ االلتجاء إلى اهلل ع

 [.ِْاـ هلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى( ]األنع

أكقات السحر اجعلوىا ميعادان بينكم كبين اهللن أدعيتكم التي تال اعد إلى السماء العليا سهاـ 
األسحارن كسهاـ األسحار ال تخطئ يا عباد اهللن كلكن المطلوب أف نبدأ بالتوبة ثم بهذا االلتجاء 

إلى اهلل. أىمىٍرتي نفسي بهذا كأمرت أىلي بهذا كأكصيت إخواني جميعان بهذا كأكصي كل من 
 يسمعني السيما قادة ىذه األمة بهذا.
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 ٌىً ِمبَ ِمبي     

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

من شطرين اثنينن أما  –أك في الغالب  –دائمان إف المجتمع اإلنساني كل ال يتجزأن كىو يتألف 
الشطر األكؿ فالقادة كأكلو األمر في ذلك المجتمعن كأما الشطر الثاني فعامة الناس أك من 

عىتيوف بالمواطنين أك الشعب. ىذه حقيقة معركفة ال ًمٍريىةى فيها. فلذا عرفنا ذلك فلنعلم أف كبل  يػينػٍ
رض الرتكاب المفاسد كمطالىبه بالالبلح كاإلصبلحن كما ينبغي الشطرين من المجتمع أي ان كاف مع

أف نتالور أف شطران كاحدان من المجتمع ىو الذم يبلحقو الفساد كمن ثم فهو الذم يطالىب 
بالالبلح أك اإلصبلح. المىعين ىو األمة كمن ثم فكبل الشطرين ينطبع عليو كبلـ رسوؿ اهللهلل )كل 

 ابوف(.بني  دـ خطاء كخير الخطائين التو 

بل ينبغي أف نعلم أف الفساد إذ يستشرم إنما ينتشر أكالن في القاعدة ثم يتسامى كيتعالى إلى أف 
يالل رذاذه إلى القمة. كذلكم الالبلح كاإلصبلح إنما ينتشر أكالن في القاعدة ثم إنو ينعكس إلى 

ي اهلل عنوهلل ىذا في الحديث الذم يركيو الحسن البالرم رض rالقمة كقد أكض  لنا رسوؿ اهلل 
 )عيم اليكم أعمالكمن كما تكونوا يول ى عليكم(. ىذه حقيقة ثانية إذان ينبغي أف نعلمها كأف نتبيػ نىها.

أما الحقيقة الثالثة فهي أف علينا إذا عرفنا ذلك أف نتوجو بالنال  إلى كبل ىذين الشطرينن إذا 
من الفساد كالركوف إلى الفساد. إف عرفنا ىذه الحقيقة فلف علينا أف نحذٍّر كبل شطرم المجتمع 

مع اإلعراض عن الشطر  –كليكن شطر القاعدة الشعبية أك القمة  –االلتفات إلى شطر كاحد 
الثاني شأنو كمن يتعامل مع كفة كاحدة من الميزاف معرضان عن الكفة األخرل. ىذه حقيقة أخرل 

ا يا عباد اهلل.  ينبغي أف نتبيػ نػىهى
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التطبيع التي يبلحقنا بها بياف اهلل عز كجل في كثيرو من  م كتابو المبين من  تعالوا إذان إلى مرحلة
 مثل قولوهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ىيمي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

حكمة الالائبة المعركفةهلل )لكل مقاـ مقاؿ(ن ينبغي أيها اإلخوة أف نضع ىذه الحكمة إمامان تقوؿ ال
نالب أعيننا عندما نريد أف نتوجو إلى شطرم ىذه األمة بالدعوة إلى اهللن بالتذكير بأكامر اهللن 
 بالنهي عن الفساد كاإلفسادن باألمر بالالبلح كاإلصبلحن القاعدة تقوؿهلل )لكل مقاـ مقاؿ(.

كأنا أعلم  –ممن شر فىو اهلل عز كجل بالوقوؼ على منبر رسوؿ اهلل  –أيها اإلخوة  –أنا ااف كاحد 
أنظر إلى الناس الذين أمامي  –أنني لست أىبلن لذلكن كلكنها كظيفة أقامني اهلل عز كجل فيها 

باألمر  كإذا ىم من الشطر الثانين كإذا ىم من دىماء الناس كعامتهمن إذان ينبغي أف أتوجو
بالمعركؼ كالنهي عن المنكر إليهمن ينبغي أف أيذىكٍّرىىيم ىم باإلقبلع عن الفساد كاإلفساد كالسير 
في طريع الالبلح كاإلصبلحن فلف أنا أعرضت عن الناس الذين ىم أمامي كأخذت أتحدث عن 

عابث في الشطر الثاني  مرىم كأنهاىم كأذكٍّرىم كأحذٍّرىم فقد خالفت المنطع كسلكت مسلك ال
أمره كنهيون الناس الذين أمامي أعرضت عنهم كالناس الذين ال يسمعوف كبلمي كىم بعيدكف عني 

 الحقتهم بالتذكرة كاألمر كالنهي.

كلكن إذا كجدت أف فرصة سانحة قد تهيأت أمامي كنظرت فوجدت أف قادة األمة كالقائمين على 
النال  إليهم كينبغي أف أتحدث عن دكرىم شؤكنها ىم الذين أراىم أمامي إذف ينبغي أف أتوجو ب

ىم في التسامي عن الفساد كفي العكوؼ على الالبلح كعلى اإلصبلح. أليس ىذا معنى المثل 
 المنطقي القائلهلل لكل مقاـو مقاؿ أيها اإلخوة؟ تعالوا نطبع ذلك.

ناس كعامتهم أك إنني ااف أىٍشريؼ بأنني أقف أماـ ثلة من عباد اهلل عز كجل ممن يسىم وف دىماء ال
المواطنين أك الشعب إذان فيجب أف أحملهم مسؤكلية اإلصبلح كالالبلح المنوطة بهمن كىذا ما 

سأفعلو ااف معتمدان على التلخيه كاإلجماؿ سائبلن اهلل عز كجل أف يرزقني كإياكم نعمة اإلخبلص 
 لوجهو.
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برامج الفنية لرمضاف المقبلن أكالن أناشد إخواننا الفنانين الذين يعكفوف اليـو على تحضير ال
أناشدىم أف يأخذكا العبرة مما تم في رمضاف العاـ الماضين أناشدىم كأنا أقدر رسالة الفنن كأنا 
كاحد ممن يعلم قيمة الفنن أناشدىم أف يستخدموا الفن رسالةن إلصبلح الحاؿن لرفع المستولن 

نضباط باألخبلؽ اإلنسانية الرضيةن إلى لشد األمة إلى مزيد من االنضباط بالقيمن إلى مزيد من اال
مزيد من االنضباط بأخبلؽ األسرةن بالود الذم ينبغي أف يشيع داخل أفراد األسرةن أبواب كثيرة 
مفتحة أماـ الذين يمارسوف ىذا الفنن ما لهم يغلقوف على أنفسهم ىذه األبواب كلها ثم يالركف 

إثارة الغرائز؟ ال يا أيها اإلخوةن ال أيها اإلخوةن  على أف يسلكوا بابان كاحدان ال ثاني لو ىو باب
 خذكا العبرة من العاـ الماضي كإياكم أف تدفعوا أمتكم إلى الوقوع في ماليبة أك فتنة أخرل.

رجاؿ الماؿن رجاؿ األعماؿ أناشدىم اهلل أال يجعلوا من النعمة التي أغدقها اهلل عليهم سكرانن 
اكم سبيبلن للقفز فوؽ ضواب  الشريعة في المعاملةن فوؽ ضواب  أناشدىم اهلل أال يجعلوا من الرش

القانونين المرعية في المعاملةن أناشدىم اهلل أف يؤدكا حقوؽ اهلل كاملة في أموالهمن الماؿ يذىب 
كالقيم كاإليماف يبقىن إيمانك ىو الذم ينجيك غدانن كفاؤؾ لحقوؽ اهلل في عنقك ىو الذم 

 يسعدؾ غدان.

وف على غيهم الذين يقطعوف الليالي سهارل عاكفين على تغذية غرائزىمن شهواتهمن الناس العاكف
ال يعرفوف معنى ألركاف اإلسبلـ كفي مقدمتها الالبلةن تمر السنة تلو السنة تلو السنة كال يلتفت 
الواحد منهم إلى كتاب اهلل يمسكو يقرأ فيو  يةن غريب عن كتاًب اهلل ككتابي اهلل عز كجل غريب 

 .عنو

كأكلهم كما قلت لكم اإلخوة األعزة الذين يعكفوف على الفن  –أناشد ىؤالء اإلخوة جميعان 
 أناشدىم اهلل أال يجعلوا من أنفسهم مالداؽ قوؿ اهللهلل –كتحضير البرامج الفنية لرمضاف 

ًبيًل الل ًو بًغىٍيًر عً  ٍلمو كىيػىت ًخذىىىا ىيزيكان أيكلىًئكى لىهيٍم )كىًمنى الن اًس مىن يىٍشتىًرم لىٍهوى اٍلحىًديًث لًييًضل  عىن سى
 [.ٔعىذىابه مًُّهينه( ]لقماف هلل 

 رجاؿ الماؿ كاألعماؿ أناشدىم اهلل أال يجعلوا من أنفسهم مالداؽ قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ا ًإلىى اٍلحيك اـً لًتىأٍ  نىكيم بًاٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا ًبهى كيليوٍا فىرًيقان مٍٍّن أىٍموىاًؿ الن اًس بًاإًلٍثًم )كىالى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
 [.ُٖٖكىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى( ]البقرة هلل 
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ٍيني  إخواننا الذين يعكفوف على سهراتهم التي تحجبهم عن ىوياتهم كىم ال يعلموف متى يحين الحى
 كيتخطفهم الموتن أناشدىم اهلل أال يكونوا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل

ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مريم هلل  )فىخىلىفى   [.ًٗٓمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

نىا إياه رسوؿ اهلل.  أيها اإلخوةهلل ىذا ىو المنهج الذم بال رىنىا بو كتاب اهلل كعل مى

حيمٍّليوىىان ينبغي أف أحدثهم عن عندما أكوف أماـ ىؤالء اإلخوة ينبغي أف أذكرىم باألمانة التي 
 اإلصبلح المنوط بأعناقهم كأف أحذرىم من الفساد الذم يمكن أك يوقعوا أنفسهم فيو.

فلذا حانت الفرصة كيس رى اهلل سبحانو كتعالى أف أرل نفسي أماـ ثلة من إخواننا الذين مل كهم اهلل 
أف أحدثهم عن األمانة المنوطة في عز كجل قيادة ىذه األمة فلذلك حديث  خرن عندئذو ينبغي 

أعناقهمن ينبغي أف أحدثهم عن الالبلح كاإلصبلح المنوطين بهمن كلكن معاكسة األمر إف ىي إال 
 عبثه ينبغي أف نتنزه عنو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ؽمبئك ٠ٕجغٟ أْ رن٠ت اٌّزٕىو٠ٓ ٌٌٍّٛل فغالً 

 

هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
يلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

مما اتفقت عليو األمة أف المكاف الذم تشٌرؼ بوالدة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل مما ال ريب فيو ك 
عليو كسلم فيو من خير أمكنة الدنيا كبقاعهان كمما ال ريب فيو كمما اتفقت عليو األمة أيضان أف 
المكاف الذم ديفن فيو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خير أمكنة الدنيا كخير بقاعها على 

طبلؽ. كلقد كاف الناس كال يزالوف يتيمنوف الدار التي كلد فيها سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو اإل
 .كسلم يدخلوف إليها كقد أدركوا أنها من خير بقاع األرض؛ يتيمنوف فيها البركة كالخير

 

مكاف كإذا كاف ىذا من المعلـو كمن المتفع عليو عند العلماء جميعانن فبل شك أٌف الزماف صنو ال
ال فرؽ بين الظرفين المكاني كالزمانين إذا كاف المكاف الذم كًلدى فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم من خير بقاع الدنيان فبل شك أف الزماف الذم كًلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في 

ٌف في ىذا الكبلـ إف لم يكن خيرىا جميعان. كال أعتقد أ -تلك البقعة من خير أزمنة الدىر أجمع 
 .المنطقي ما يثير شبهة أك ما يتسع ألم نقاش كجدؿ

 

إذا كاف المكاف الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من خير بقاع الدنيان فلماذا ال 
يكوف الزماف الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في تلك البقعة من خير أزمنة الدنيا 
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 !أيضان؟

 

حع للمسلمين أف يحتفلوا بمقدـ ىذا الزماف الذم ييذكرىم بوالدة سيدنا رسوؿ اهلل صلى  كمن ىنا
اهلل عليو كسلمن كما يحع لهم أف يحتفوا كيحتفلوا بالمكاف الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كسلمن كما يحع لهم أف يحترموا كييقدسوا المكاف الذم ديفن فيو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلمن إذ ال فرؽ بين ظرؼ زمني كظرؼ مكاني أبدان. كقد علمنا أف اهلل عز كجل فاضل بين 
 .األزمنة ألمثاؿ ىذه العوارض كما فاضل بين األمكنةن كليس ىنالك أم فرؽو بين زماف كمكاف ق 

 

يـو كمع ذلك أيها األخوة .. فما من عاـ تشرؽ فيو شمس ىذا الشهر على المسلمينن كيمر فيو 
الثاني عشر من شهر ربيع األكؿ إال كيثور الجدؿ البلنهاية لون كخالاـ ال معنى لو حوؿ مشركعية 
اإلحتفاء كاإلحتفاؿ بالزمن الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. تثور المجادالت في 
ا ىذا الشهر كتسير في طريعو مسدكدن كتنبعث من قلوب حاقدة ال من عقوؿ مستشكلةن كإنه

ماليبة من أكبر المالائب التي حاقت بهذه األمةن ككاف من الممكن أف ينتهي الجدؿ كالخالاـ 
إذا لم يجد المسلموف سبيبلن لئلتفاؽ في ىذا األمر الخطير الخطير جدانن كاف ىنالك سبيله إلنهاء 

 ىذا الجدؿ أال كىو السبيل الذم نبو إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عندما أعلن في
الحديث الالحي  المتفع عليوهلل أف اإلنساف إذا اجتهد في أمرو اجتهادمو فأصاب فلو أجراف كإف 
أخطأ فلو أجره كاحدن كعندئذو ييعذر ىذا صاحبو كيعذر ذاؾ صاحبو كينتهي الجدؿ كينتهي اللجج 

 .كالخالاـ في ىذا األمر

 

 يريد أف يينهي ىذا الجدؿ كلكن حتى لو أف أحد الطرفين سكت كأنهى األمر فلف الطرؼ الثاني ال
أبدانن كيأبي إال أف يثيره لججان ال نهاية لون كيأبى إال أف ييثير من ذلك فتنة دىماءن ال بد أف ييقنع 

ىذه األمة كلها بقضها كقضيضها أف اليـو الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ليست لو 
ؿ بذكرل كالدة رسوؿ اهلل تقديران لهذا اليـو أم مزية عن األياـ األخرلن كمن ثم فلف االحتفا

كتقديران لالاحب ىذه الذكرل أمر ال يجوزن كأمره مبتدعن كاإلنساف يخرج بو عن صراط اهلل 



  

 ~1795 ~ 
 

سبحانو كتعالى كيتنكب عن المحجة البيضاءن ال بد أف تيقنع ىذه الشرذمة ىذه األمة اإلسبلمية  
)إذا اجتهد الحاكم أك المجتهد فأصاب فلها  كلها بما يراه عقلها الفاسدن كرسوؿ اهلل يقوؿهلل

 .(أجراف كإف أخطأ فلو أجر كاحد

إف كنت يا ىذا مجتهدان كماليبان في اجتهادؾ فاىنأ بأجرين كتبو اهلل لكن كلك أك عليك أف تهنئنا 
بأجر قد كتبو اهلل لنان كاترؾ ساحة ىذا البحث كابحث عن مسألة أخرل تهم المسلمين كتجمع 

نا نحن الماليبين كأنت المخطئ فلف علينا أف نهنئك بأنك قد حزت على أجرو شملهمن كإف ك
كاحد أك على نالف األجر الذم ينالو الماليبن كما عليك إال أف تبحث عن موضوع  خر كأف 
نبحث نحن أيضان عن موضوع  خر. ىذا السبيل ينهي اللجج كينهي الجدؿ لو أف األطراؼ أك 

ف يسوؽ الناس كلهم كراء اجتهادهن لو أنهم التجؤا إلى ىدم الطرؼ األدىى كالذم يأبى إال أ
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 

قالارل ما في األمر أنو أمره اجتهادمن كالماليب لو أجراف كالمخطئ لو أجرن ىذا ليس من  
األمور المعركفة من الدين بالضركرة حتى يتنكر المخطئ عن المحجة البيضاء كيبتعد عن صراط 

تعالىن كمع ذلك فلف أبى ىذا الطرؼ إال أف يثيرىا فتنةن كإف أبى إال أف ييالدع الالف اهلل 
ن إف أبى إال أف ييالدع الالف اإلسبلمي بهذه  -اإلسبلمي  إف كاف ىنالك صف إسبلمي باؽو

 :المسألةن فلننا نلتفت إلى منطع العلم لنقوؿ لو

إف احتفاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باألزمنة التي شهدت أعماالن قدسية كرحماتو ربٌانٌية 
كمواقف ألنبياء كرسل .. إف احتفاء سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بهذا شيءه ال ينكرن 

مثقف كيعرفو كل من كانت لو ثقافةن راشدة في دين اهلل عز كجلن كإال فمن ىو ىذا اإلنساف ال
اليقظ الذم يغيب عنو حديث مسلم في صحيحو من ركاية ابن عباس كمن ركاية أبو موسى 

ـى  األشعرم كمن ركاية عائشة رضي اهلل عنهم جميعانن أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لٌما قًد
المدينة رأل اليهود يالوموف يـو عاشوراءن فسألهم عن ذلك. قالواهلل ىذا يوـه صال  أنجى اهلل 

بحانو كتعالى فيو موسى كبني إسرائيل من فرعوفن فنحن نالومو احتفاءن بذلك اليـو أك بهذه س
الذكرلن قاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل )نحن أحع بموسى منكم( كأمر رجبلن من قبيلة أسلم أف 

من كاف قد أكل يومو ىذا فليمسك بقية اليـو كمن  -ككاف اليـو يـو عاشوراء  -ينادم في الناس 
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صائمان فليتم صومو. أليس ىذا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إحتفاالن بذكرل زمنية  أصب 
 .تعود إلى الزمن الذم أنجى اهلل عز كجل فيو موسى كمن معو من بني إسرائيل

كيف جاز لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يحتفل بذكرل نجاة أخيو سيدنا موسى على نبينا 
؟ كأف يأمر أصحابو بذلك عن طريع صـو ذلك اليـو كال يحع لنا أف نفعل كعليو الالبلة كالسبلـ

ما فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم احتفاءن بالذكرل الزمنية لمولد من؟ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كسلم؟

 

بل من ذا الذم يجهل أف النبي صلى اهلل عليو كسلم كاف يالـو يـو االثنينن كلٌما سيئل عن ذلك 
ؿ كما كرد في الحديث الالحي هلل "ذاؾ يوـه كيلدت فيو" فهو صلى اهلل عليو كسلم يحتفي قا

بذكرل كالدتو كيالـو ال في يـو الثاني عشر من شهر ربيع األكؿ لكل عاـن الن بل يالـو يـو 
 .االثنين من كل أسبوع؛ ألنو اليـو الزمني الذم شهد كالدة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 

أيها األخوة ال مجاؿ للجدؿ فيهان كال مجاؿ في المراء في أمرىان كمع ذلك فنحن ال  ىذه األدلة
نريد أف نطيل الجدؿ مع من يأبى إال أف يسوؽ الناس كراءهن كلكٌنا نقوؿ لهمهلل ىنيئان لكم 

اجتهادكمن كلكن دعوا لنا اجتهادنان كاألمراف اجتهادياف. أنتم مثابوف كنحن مثابوفن كنحن ال 
نقوؿهلل أننا نحن الماليبوف كأنتم المخطئوف. الن أم كاف منا الماليب كأم كاف منا نستعجل ف

المخطئ فالكل مثابن كمعنى أف الكل مثاب أف رحمة اهلل عز كجل تطوؼ بالطرفينن تطوؼ 
بالكلن كأف اهلل سبحانو كتعالى يبارؾ عمل ىؤالء كىؤالء. فما لكم يا أيها الناس تضيقوف كاسعان؟ 

من رحمات اهلل؟ ثم مالكم تضيقوف السبل على من يريد أف يعٌبر عن  كمالكم تحجركف رحمةن كبيرة ن
حبو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باحتفاءه كاحتفالو بذكرل كالدتو الزمنيةن كما أجمعت األمة  
كلها على تقديس المكاف الذم ديفن فيو رسوؿ اهللن كالذم كلد فيو رسوؿ اهللن بل يخيل إلي  أنو 

و كاف ىنالك تفاضله بين المكاف الذم كلد فيو رسوؿ اهللن كأشرؽ كجوده من تلك البقعة على ل
العالم كلون كبين المكاف الذم ديفن فيو رسوؿ اهلل لكاف المنطع يقتضي أف يكوف المكاف الذم 

 .كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أجل  رتبةن كأقدس مكانةن عند اهلل سبحانو كتعالى
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فهل لهؤالء األخوة الذين شاؤكا أف يتجهوا إلى اجتهاد رأكهن أف يتركونا كشأننا؟ ىل لهم أف 
يتعاكنوا معنا في رعاية بقايا كحدة ىذه األمة بقايا ىذه األطبلؿ من كحدة الالف اإلسبلمي؟ أما 

رائهم؟ سواءه   ف أف يذكقوا الغيرة على كحدة ىذه األمة بدالن من أف يذكقوا أنانيتهم في االنتالار ا
 كانت ىذه ااراء ماليبةن أك كانت مخطئة؟

أما  ف للواحد منهم أف يعود لنفسو فيستحي كيخجل عندما يذكر أف أصحابو كجماعتو كالقائمين 
بأمر ىذا المذىب كالتركيج لو في العالم قد احتفلوا قبل سنوات مضت بذكرل كالدة محمد بن 

الطائلةن كدعوا إلى ذلك العلماء من األقطار ككنت كاحدان عبد الوىابن كأنفقوا على ذلك األمواؿ 
ممن ديعين أفيكوف ىذا العمل لالال  محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل عمبلن مبركران ثم يكوف ىذا 
العمل ذاتو لالال  محمد بن عبد اهلل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عمبلن سيئان متنكبان عن 

 ا األخوة؟! أم عاقلو ممكن أف يالدؽ ىذا األمر؟صراط اهلل. كيف ىذا أيه

 

تنفع األمواؿ  الطائلةن األمواؿ الطائلة التي تبلغ المبليين على تجميع الناس تحت مظلة مؤتمرو 
لذكرل كالدة صال و من الالالحين أيان كاف كىو محمد بن عبد الوىاب الذم ينسب إليو المذىب 

ن تينفع األمواؿ الطائلة  على االحتفاء بذكراه ىناؾن كال يجوز لنا أف نحتفي بذكرل الوىابي اليـو
مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال عن طريع صرؼ المبليينن ال. عن طريع االجتماع على 
سماع قالة كالدتو عن سماع أطراؼو من سيرتون أف نجتمع في مجلسو كهذا المجلس لنتواصى 

ن ال يحع لنا ىذا؟ كيحع ألكلئك أف يالرفوا المبليين بالتمسك بسنتو لنتواصى بتجديد البيعة معو
 .الطائلة على مثل ىذا العمل

 

كمع ذلك فلنفرض أننا نحن المخطئوفن كأكلئك الماليبوف نحن مخطئوف في اجتهاد كىنأنا رسوؿ 
اهلل بأف لنا أجرن كىم ماليبوف في االجتهاد كنحن كرسوؿ اهلل نهنئهم بأف لهم ضعف األجر الذم 

ذان الكل مأجوركفن كالكل يتحركوف في ساحة الرحمة اإللهية. لماذا؟ كليتني أسمع جوابان أخذناه. إ
عن ىذا السؤاؿ المكرر لماذا ثم لماذا ثم لماذا تسعى ىذه الفئة لتقويض البقية الباقية من كحدة 
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دخاؿ األمة؟ لماذا تستثير الوسائل المختلفة من أجل إيجاًد مزيدو من عوامل التدابر كالشقاؽ كإ
مشاعر البغضاء كاألحقاد في النفوس كنحن بحاجةو ماسةو إلى مزيدو من الحبن نحن بحاجة ماسة 
إلى مزيدو من التآلف إلى مزيدو من التضامن حتى نتبلقى تحت مظلة ىذا الحبن لعمل ينبغي أف 

 .نخططو كنقف بو في كجو ىذه العداكات التي تحاؾ ضدنا من مشرؽ الدنيا إلى مغربها

 

د أف ىذا الكبلـ الذم أقولو ال يخفى على عاقلو أيها األخوة كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف أعتق
 يعيدنا إلى حظيرة دينو القويم 
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 أ٠ٓ ٟ٘ صّوح اؽزفبٌٕب ثؼ١ل اٌٌّٛل فٟ ؽ١برٕب

 

 

ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
بارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم ك 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

تعلموف أف ىذا الشهر المبارؾ ىو شهر مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن كلقد كاف الناس 
يحتفلوف في يوـو كاحد من ىذا الشهر باعتبار أنو يـو مولد المالطفى عليو الالبلة  فيما مضى

كالسبلـن كلكن الناس بعد ذلك انتقلوا من االحتفاؿ باليـو الواحد إلى االحتفاؿ بالشهر كلو على 
أنو شهر كالدة المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن بل إف في الناس من أخذكا يحتفلوف بهذين 

يع األكؿ كالذم يليو على اعتبار أنهما شهرا مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن الشهرين رب
كلقد قلنا كال نزاؿ نتفائل بهذا االحتفاؿ السيما عندما يكوف متالاعدان من االحتفاؿ باليـو إلى 
االحتفاؿ بالشهر إلى االحتفاؿ بالشهرينن ككنا نقوؿ إنا ىذا لدليله نابضه بٌين على حب ىؤالء 

 .اس لرسولهم محمدو صلى اهلل عليو كسلمالن

 

كلكنا أخذنا ننتظر ثمار ىذه االحتفاالت كظللنا ننتظر كننتظر دكف أف نجد لهذه االحتفاالت إال 
ثماران قليلة. فهل نعود إلى اليأس من بعد التفاؤؿ؟ كىل نحارب ىذا االحتفاؿ بعد الترحيب؟ أـ ما 

كن أف نتجاكب شعوران كعاطفةن مع احتفاالت الناس ىو الموقف الذم ينبغي أف نتخذه؟ ككيف يم
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بمولد المالطفى صلى اهلل عليو كسلم طواؿ شهرو أك شهرين من الزمن؟ كنحن عندما نلتفت عن 
يميننا كشمالنا ال نجد إال ما يخالف ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فلف رأينا بوارؽ 

طواتو عجيبةن كرأينا مظهر الشذكذ في ذلك كلو االقتداء بو؛ رأيناىا بوارؽ غريبة كرأيناىا خ
 .بالنسبة لما عليو أكثر الناس اليـو

 

إف اإلنساف المسلم في مثل ىذا الشهر المبارؾ ليشعر بالحزف كاألسى كىو يحتفل بمولد رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكثر من أف يشعر باألمل كالتفاؤؿن ذلك ألنو يقارف بين ما كاف عليو 

ن فيجد بعدان رسوؿ  اهلل كماكاف يوصي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما عليو المسلموف اليـو
شاسعان ثم ينظر فبل يجد إال مزيدان من ىذا البعدن كال يجد ىذا البعد مع األياـ إال كىو يزداد 
في اتساعانن فكيف ال يكوف االحتفاؿ بذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مبعث أسى كحزفو 

 !فؤاد من ينشد االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟

 

لقد كاف عليو الالبلة كالسبلـ في حياتو التي يسلكها مثاؿ الترفع عن زىرة الحياة الدنيان كمثاؿ 
ال أقوؿ في العدـ كالفقر فحاشى أف يكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقيران كلكنو   -التقلب 

ي االستغناء عن الدنيا كمظاىرىا المختلفة كلهان كألمر ما  ثر المالطفى ف -كاف مثاؿ التقلب 
صلى اهلل عليو كسلم أف يكوف ىذا نموذج حياتو فلم يكن عليو الالبلة كالسبلـ يتمتع إال بما 
يتقلب بو الفقراء في بيوتهمن كلم يكن يشبع المالطفى صلى اهلل عليو كسلم من لونين ق  من 

ن كىو الذم راكدتو جباؿ الشم أف تتحوؿ بين يديو ذىبانن ذلك كلو الطعاـ جمعهما عنده ذا ت يـو
من أجل أف يعٌلم أمتو أف ال تأسرىم الدنيان كمن أجل أف يوض  لهم أف أعداء المسلمين في 

المستقبل القادـ سيحاكلوف أف ينالبوا لهم سلسلة كمائن عن طريع الدنيا كشهواتها كأىوائها. ألم 
الالحي هلل "أبشركا كأىمٍّلوا خيران فواهلل ما الفقر أخشى عليكم كلكني أخشى يقل لهم في الحديث 

 "عليكم الدنيا أف تفت  عليكم فتنافسوىا كما تنافسها مىن قبلكم فتهلككم كما أىلكتهم

 

فأين ىو االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن إننا نلتفت إلى حاؿ كثير ممن يحتفلوف بذكرل 
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أك سيحتفلوفن فنجدىم يتقلبوف في زيخرؼ من الدنيا ال أكؿ لو كال  خرن كنجد مولد رسوؿ اهلل 
أف التباىي كالتفاخر ىو طريع المنافسة بينهم كبين األندادن كما أكثر المظاىر التي مٌرت بنا كالتي 
تشهد على بعدنا عن ىدم المالطفى صلى اهلل عليو كسلم. فما قيمة أف نحتفل بذكراه كنحن 

 .ه الفجوة الكبرل بيننا كبينونعاني من ىذ

 

كاف عليو الالبلة كالسبلـ يشد على بطنو الحجر كالحجرين من شدة الجوعن كفي مجتمعاتنا من  
ينالب الموائد الفخمة الضخمة التي تتجمع عليها ألواف مختلفة التي ال تحالى كتشم من خبلؿ 

ـ الذم تطعمو. كيف ال نخجل من ىذه الموائد رائحة التباىي كالتفاخر أكثر مما تشم رائحة الطعا
حبيبنا محمدو عليو الالبلة كالسبلـ عندما نرل أف عبلقتو بالدنيا كانت على ذلك النحو من الترفع 

 كاالبتعاد؟ كحياتنا على ىذه الحاؿ من التقلب في حمأة الدنيا كشهواتها كأىوائها؟

 

حرامان عندما يستعملو اإلنساف كأنا لست ممن يحـر المباحن كلكنني ممن ييذكر بأف المباح يالب  
للمباىاتن ككم قلت ىذا ككم أكضحت ىذان ما قيمة أف نحتفل بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم خبلؿ يوـو من شهر أك خبلؿ شهرو من شهرين أك خبلؿ شهرين كاملينن إذا كانت سيرة 

إلى اهللن كتبليغ دين اهلل كقيامو المالطفى صلى اهلل عليو كسلم تنبض في البكور كااصاؿ بالدعوة 
بواجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر في بيتو في أسرتو في أكالدهن بعيدان عن ظل أم 
ماللحة بعيدان عن اتباع أم غايةن بعيدان عن مزج الدين بالسياسة .. أجل بعيدان عن ذلك كلون 

ون أال كىو استنزاؿ رضا اهلل سبحانو كإنما يندفع إلى ذلك بقالدو كاحدو ال ثاني لو كال شائبة في
كتعالى كتطبيع قولوهلل "كلتكن منكم أمة يدعوف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر 

 "كأكلئك ىم المفلحوف

 

كلقد رأينا كيف تجسد عمل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذان في دعوتو إلى أىل بيتو كفي 
مة شركا نقيرن كأنو لن يغني عنهم من اهلل غناءن ككم كرر ىذا كأعاد إعبلنو أنو لن يفيدىم يـو القيا

 مران بالمعركؼ ناىيان عن المنكرن ثم انتقل ييبلٍّغ قومو ثم انتقل ييبلٍّغ الدنيا كلها المعمورة التي من 
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حولون كننظر إلى كاقعنا فنجد أف األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر مطوياف من حياتنا في بيوتنا 
في مجتمعاتنا كفي أنديتنا كفي لقاءاتنا بين الرفقة كاألصحاب. أين ىم اامركف بالمعركؼ؟ كأين ك 

ىم الناىوف عن المنكر في بيوتهم؟ ننظر فنجد أف اإلىماؿ قد حل محل اتباع سيرة رسوؿ اهلل 
احدن أف صلى اهلل عليو كسلم؛ لم يعد يبالي أبه بمالير ابنتون كإنما يبالي من ىذا المالير بشيءو ك 

ترقه الدنيا أمامها بمستقبلو زاىرن كأف يجد أف سيرىا في طريع عملها الدراسي أك غير الدراسي 
سيأتيو في المستقبل القريب أك البعيد بما ييطمئن دنياه كبما ييطمئن رغد عيشون كلكن مهما كانت 

لجن تترصد في ىذه الطرؽ التي تعيش فيها ابنتو أك أكالده ملتويةنن مهما شياطين اإلنس كا
منحنيات ىذه الطرؽن كمهما كانت السبل ال ترضي اهلل عز كجلن فلف الشعار الذم يرتفع إذا 

 .ذكر الدينن ىو إف للدين ربان يحميو

 

إف للدين ربان يحميو أجل .. كليس للرب حاجة إلى عباده ق  كلكننا نحن المحتاجوف إلى رحمة 
بو كلقد قاؿ اهلل عز كجلهلل "لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل  اهلل عن طريع قيامنا بما أمر اهلل عز كجل

أسوة حسنة لمن كاف يرجو اهلل كالدار ااخرة " فكاف حقان علينا أف نقتضي برسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم. لماذا لم يقل المالطفى معرضان عم ا كٌلفو اهلل بوهلل إف للدين ربان يحميو؟ أليس لدنياؾ 

لمستقبلك كمستقبل ابنتك كأكالدؾ أيضان ربه يحمي ذلك كلو؟ لماذا  أيضان ربه يحميها؟ أليس
نسيت اهلل عز كجل كأنت تتلهث على مالير رزقك كرزؽ أكالدؾ كبناتك كتذكرت قدرة اهلل فق  
عندما ييكلفك اهلل بخدمة دينو. أين ىي الدعوة إلى اهلل أيها األخوة؟ أين ىي الدعوة إلى اهلل عز 

لو "ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة كالموعظة الحسنة كجادلهم بالتي ىي كجل التي تتمثل في قو 
أحسن"؟ أين ىم المبلغوف عن اهلل طبقان لما أمر رسوؿ اهلل كناسب "نٌضر اهلل امرءن سمع مني مقالةن 
فأبلغها كما سمعها"؟ أين ىم المقتدكف برسوؿ اهلل كبأصحاب رسوؿ اهلل؟ أين ىي الدعوة؟ أين ىم 

 .كثر الذين يتحركوف باسم اإلسبلـ كما أقل الذين يدعوف إلى اهلل سبحانو كتعالىالدعاة؟ ما أ

 

كلعلكم جميعان تعرفوف الفرؽ بين الدعوة إلى اهلل كما كاف يفعل رسوؿ اهلل ككما كاف يفعل أصحاب 
رسوؿ اهللن كالتحرؾ المتراكح في مكانو باسم اإلسبلـن ما أعظم الفرؽ بين ىذا كذاؾ. لقد سخرنا 

إلسبلـ ألىواءو كثيرة ما أكثرىا كما أكثر أنواعهان سٌخرنا اإلسبلـ اماؿ الرئاسة كالزعامة كما ا
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أكثرىا تنوعانن سخرنا اإلسبلـ اماؿو سياسية. قلناهلل سنجعل من السياسة خادمان لئلسبلـن كفتحنا 
ألرض كمغاربهان أعيننا بعد لحظات لنجد أننا جعلنا اإلسبلـ خادمان للسياسة كما تركف في مشارؽ ا

 .ننظر إلى ىذا الواقع كننظر إلى سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فنجد بينهما بعد المشرقين

 

العالم اإلسبلمي يتمزؽن كالقول الشريرة تزيده تمزقان كالمسلموف في غفلةو عن دينهمن ىم بين غني 
قيرو صٌده فقره عن تذكر دينون مترؼ يتقلب من غناه في سىكرو بل في سيكرو ال نهاية لون كبين ف

كحجبو فقره عن تذكر إسبلمو. كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل "كاد الفقر أف يكوف كفران" . كما يخاؿ 
المعنى الذم قالو رسوؿ اهلل إال مالداؽ لهذا الواقع عندما قاؿهلل "ككاهلل ما الفقر أخشى عليكم 

من قبلكم فتنافسوىا كما تنافسوىا  كلكني أخشى عليكم  الدنيا أف تيفت  عليكم كما فتحت على
فتيهلككم كما أىلكتهم". ككيف يكوف اإلىبلؾ عندما تيفت  الدنيا كيتنافس القـو في سبيلهان 

يتحوؿ ىؤالء الناس إلى فئاتو حسب قواىم المختلفةن فلنساف مجل سباؽه في ىذا الطريع الغير 
 .ؽ فيو الفقر ىناؾمقدس إلى الدنيان كإنساف تخلفن كإنسافه تخلف كثيران فحا

 

كىكذا فلف المجتمع الذم يتنافس فيو الناس في سبيل الدنيا يتحوؿ إلى فريقينن فريعو يعاني من 
فقرو متقع كفريع  خر يعاني من ماؿو بل غنىن طائل كبير يرقى بو إلى درجة عجيبة كخطيرة من 

. فقره متقع ينادم الطغيافن كبانقداح ىذين الواقعين المتناقضين يحيع الهبلؾن كىذا ما  نعانيو اليـو
بلساف الحاؿ ىؤالء األغنياء السكارل أال أنالفوا مجتمعكم اإلسبلمي كسدكا ىذه الثغرات التي 

 .فتحها الشيطاف فيما بيننا كبينكم فليس ىنالك من مجيب

 

الداعي  الدنيا تجعل من ىذا اإلنساف الغني السكراف بمالو إنسانان عجيبان إنسانان متناقضانن إذا دعى
إلى التفاخر كالتباىي فت  يديو كجيوبو كلها كانتثر الماؿ بالمبليين متمثبلن على موائدن متمثبلن في 
حفبلت فلذا طوم ىذا الواقع كنيشر كاقع  خر كجاء من يدعو ىؤالء األغنياء إلى إنالاؼ الفقراء 

ز كجل يحققونو في المتقعين؛ بسكن يؤكف إليو بكن من السكن المعنوم الذم دعا إليو اهلل ع
حياتهمن ببلغة من العيش يحققونها في بيوتهمن كجدت أف األيدم المفتحة انقبضت كأف الجيوب 
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انكمشت كأف الالناديع أقفلت كأف األلسن بدأت تشكو من قلة السيولة. ىذا ىو كاقعنا 
نخجل منو فحدثوني كأجيبوني بأم كجوو نقبل إلى رسوؿ اهلل باالحتفاؿ بذكراهن ككيف بنا أف ال 

 .عندما تحتفل الفئات كالجماعات بذكرل مولده كىذا كاقعنا

 

اإلنساف الذم يرل نفسو بعيدان عن اهلل ينبغي أف يدارم بعده بشيء من الخجلن كلكن أسوء ما 
يمكن أف يالل إليو العاصي ىو أف يضم إلى عاليانو البعد عن الخجل كالتنزه كالتحرر عن 

الى أف يجعلنا من أكلي األفعاؿ المقربة إلى اهللن كأف ال يجعلنا من الحياء. أسأؿ اهلل سبحانو كتع
 .أكلي الدعاكم الكاذبة التي تالدنا عن اهلل فاستغفركه يغفر لكم
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 اٌَج١ً الٍزّطبه اٌَّبء ٚاٌزؾّظٓ ػل ِب اٍزشوٜ ِٓ األكٚاء

 

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كن

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

الرجاءن كما مظهره من إف اهلل سبحانو كتعالى جٌلت حكمتو يربي عباده دائمان بمزيجو من الخوؼ ك  
مظاىر خلقو كإبداعو إال كفيو ما ييذكٍّر بالرجاء من اهلل سبحانو كتعالى كالخوؼ منون فلن تجد 
مظهران من مظاىر رحمتو خاليان من خطر اإلىبلؾ كالعذابن كلن تجد مظهران من مظاىر إىبلكو 

ما التفتوا كمهما رأكا من خلع كسطوتو خاليان من مظهر الرجاء كالرحمةن لكي يكوف الناس دائمان مه
اهلل سبحانو كتعالى كإبداعو؛ لكي يجدكا في ذلك كلو ما يشدىم إلى الرجاء كما يجذبهم إلى 

 .الخوؼ منو سبحانو كتعالى

 

جعل اهلل سبحانو كتعالى الماء سبب الحياة فقاؿ عز من قائلهلل "كجعلنا من الماء كل شيء حي". 
ت ذاتون جعل الماء سببان للحياة كالنبات كالرزؽن كجعلو عندما كلكن اهلل سبحانو كتعالى في الوق

 .يشاء سببان للهبلؾ كالدمار
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خلع اهلل سبحانو كتعالى الرياح الهابٌة عن يمين اإلنساف كيساره كأمامو كمن خلفون كجعل لو من 
سببان  ىذه الرياح سر بقاء حياتو كسر تالاعد أنفاسو كراء صدرهن كلكنو عز كجل جعل ىذه الرياح

 .لئلنعاش كالحياة  نانن كجعلو عندما يشاء سببان لئلىبلؾ كالدمار  نان  خر

 

جعل اهلل سبحانو كتعالى من الشمس التي تنشر أشعتها في جهات األرض سران من أسرار الحياة  
كما تعلموفن كلكنو جل جبللو جعل حرارة الشمس أماـ اإلنساف سبلحين اثنينن  نان ىو سبلح 

 لئلنساف ك نان  خر ىو سبلح إىبلؾ كدمارو لون ما الحكمة من ىذا أيها األخوة؟ خيرو كمتعةو 

 

الحكمة من ىذا أف ال يتعلع اإلنساف بعين المادةن ال يتعلع اإلنساف بجوىر الماء كيتالور أنو سر 
حياة الحياةن ما ينبغي أف يتعلع اإلنساف بالرياح التي تنتشر ما بين السماء كاألرض كيتالورىا سببان ل
أك سببان دائمان لدمار. ما ينبغي أف يعلع إنساف نفسو باألرض كحركتها كاستقرارىا كيتالور أنها 

السبب المادم لحياة اإلنساف فوقها كاستقراره في جنباتهان بل ينبغي أف يتبين لو من ىذا الذم 
اح الهابٌة كاألرض قلناه أف كل ىذه المكونات جنوده بيد اهلل سبحانو كتعالىن فالمطر الهاطل كالري

التي تدكر كالشمس التي ترسل أشعتها ىي بحد ذاتها ال تعطي كال تأخذن ال تفيد كال تضرن 
 .كلكنها جنوده بيد اهلل سبحانو كتعالى

 

كمن الغباء أف ينظر اإلنساف إلى حركة الجندم كال يلتفت إلى قيادة من يأمر الجندم كينهاهن كما 
كما   -إال ذكرل للبشر. اإلنساف المغفل المادم يحبس نظره يعلم جنود ربك إال ىو كما ىي 

في ىذه المادة كحدىا فيعطيها إما سر اإلنعاش كالحياة أك  –يحبس صاحب الدابة نظرىا أمامها 
 .يعطيها سبب اإلىبلؾ كالدمار

 

كمن ىو ىذا الذم يتالور ذلك األمر ليس ىكذا السبب الذم يجعلو اهلل سر حياتك في اللحظة 
ية يجعلها سر ىبلؾ إف شاءن كمن ثم فلف ما ينبغي أف يكوف تعلقك بهذا الذم يدير الثان

المكونات كيجعلها  نان سبب إنعاشك ك نان سبب إىبلكك. تعٌلع باهللن "ففركا إلى اهلل إني لكم منو 
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 "نذير مبين

 

ا قاؿ؟ انظركا إلى قوؿ اهلل عز كجل كىو ييحدث عن السبيل الذم أىلك اهلل بو قـو نوحن ماذ
"كأٌنى لٌما طغى الماء حملناكم في الجارية" الماء سر الحياة "كجعلنا من الماء كل شيءو حي"ن 
كلكن اهلل لٌما كجو أمره إلى ىذا الماء فطغى تجاكز الحدن تجاكز الحد الذم تكوف بو الحياةن 

عندما يطغى  تحوؿ من سبب حياةو إلى سبب دمارن "كأٌنى لٌما طغى الماء حملناكم في الجارية"ن
الماء يتحوؿ إلى سبب دمارن كعندما يش  الماء يتحوؿ أيضان إلى سبب دمارن كعندما يكوف األمر 
عدالن تظهر موجبات الرحمة كالحياةن فمن الذم ييمسك الموازين؟ من الذم يجعل الماء الذم 

يهلكك يهوم من السماء إلى األرض يسير بنسعو معتدؿ حتى ال يطغى فيهلكك كحتى ال يش  ف
 أيضان؟

 

انظر إلى من بيده ىذا الميزاف ففر إليو كالتجئ إليو. باألمس طغى الماء في جهةو من جهات 
الخليج فماذا صنع الماء ىناؾ؟ أىلك من أىلكن كدمر ما دمر. أما الماء ىنا فقد شاء اهلل عز 

الهبلؾ الذم كجل أف يش ن كىا نحن نقف من ىذا الذم ابتبلنا اهلل عز كجل على شفير ىبلؾن ك 
ينبثع من ش  الماء ليس من نوع كاحد كإنما ىو من أنواعو شتىن كالحديث عن ىذه األنواع يطوؿ 
.. فعدكل األمراض سببه من أسباب ذلكن كقلة الرزؽ سببه من أسباب ذلكن ك ثار ذلك يطوؿ 

 ... الحديث عنهان كل ذلك سببه من أسباب ذلك

 

كتعالى من طغياف الماء سبلح إىبلؾ لمن يشاءن كيجعل من إذان الماء جيند يجعل اهلل سبحانو 
 .شحو أيضان سبلح إىبلؾ عندما يشاء

 

أقوؿ ىذا أيها األخوة كأنا أتلمس إيماننا باهلل عز كجل أك بقايا إيماننا باهلل سبحانو كتعالى بين 
نما تحتضن أناسان الجوان ن كال أتالور أٌف فينا من ال يتمتع ببقايا إيمافن ال أشك أف ىذه البلدة إ

يتمتعوف بليمافو كاملو أك ببقايا إيمافن ما أتالور أف اإليماف الضعيف يقول كيستيقظ في مرحلةو  
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 .كهذه المرحلة التي نجتازىا ااف

 

ىا ىي ذم بلدنا كما تبلحظوف تسير السحب من غربو إلى شرؽ كمن شرؽو إلى غربن كتتكاثف 
شؤكنها كثيران ما قالواهلل إنهم يتوقعوف كيتأملوف ىذه السحب حتى إف المتخالالين باألرصاد ك 

أمطاران تهطل خبلؿ الساعات القادمة من غيوـو تأتي من ىنا كمن ىناؾن كلكن الغيـو تمر 
كموجبات اإلمطار تتحقع ثم إف المطر ييحجبن كانظركا إلى الحالة التي نمر بها من جٌراء ذلك 

ة التي تتمثل في الجراثيم المتنوعة لؤلدكاء تكفي ىذه الظاىرة التي تسمعونهان تكفي الظاىر 
 المختلفة التي تنش  كتتنامى كتتكاثر عادةن في مثل ىذه األجواء. ترل إلى من نلجأ؟

 

سلو أكلئك الذين يعبدكف المادة ما السبيل الذم نستمطر السماء كي تمطرنا؟ ما السبيل الذم 
؟ كالتي نحن مهددكف بها من بعد أيضان؟ نلجئ إليو كي نحالن أنفسنا ضد األدكاء المستشرية فينا

 ما السبيل؟ سلوىم؟

 

ال جواب ال جواب المادة ىي ىذه المادةن كلكنها تتطغى فتهلك كتش  فتهلك. من الذم يجعل 
المادة خاضعةن لميزاف اعتداؿ سواء كانت ري  ىابٌة أك كانت مطران تهطل أك كانت أرضان كحركتها؟  

ناسع تتفع مع استقرار اإلنساف فوقها؟ ككيف تكوف بحالةو كيف تكوف حركة األرض بشكلو مت
تجعل اإلنساف معرضان للخسف كالزالزؿ المختلفة؟ سلو عيب اد المادة ما الجواب؟ ال جواب أبدان 
.. كالجواب العلمي الذم يجلجل على سمع الدىر كلو ىو قوؿ اهلل عز كجلهلل "ففركا إلى اهلل إني 

 "لكم منو نذيره مبين

 

بحانو كتعالى سبله في تربية عبادهن من ىذه السبل أنو يأخذىم بالشدائد يأخذىم بأسباب كهلل س
الخوؼ ترل ىل سيعودكف؟ ترل ىل سيتيقظ النائموف؟ ترل ىل سيتنبو الغافلوف؟ ترل ىل 

سيستقيم المنحرفوف؟ ترل ىل سيتوب العالاة كالفاسقوف؟ أـ سيظلوف يركبوف رؤكسهم؟ فلف ىم 
عاد اهلل سبحانو كتعالى إليهم النعمةن كإف لم يعودكا ابتبلىم ثم ظل يبتليهم. فلف عادكا إلى اهلل أ
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أعلنوا أنهم قد قطعوا السبيل بينهم كبين اهلل عز كجلن فللو في ىذه الحالة عادتاف اثنتافهلل إما أف 
قد ييهلك كما أىلك كثيران من األممن كإما أف يفت  عليهم النعم كلها دكف حدو كال حالرن كلكنو 

 .شطب على  خر سبيلو بينهم كبين رحمة اهلل سبحانو كتعالى بو

 

كليت أننا نتأمل في سنن اهلل في كتابون انظركا إلى قولو عز كجلهلل "كلقد أرسلنا إلى أممو من قبلك 
فأخذناىم بالبأساء كالضٌراء لعلهم يتضرعوفن فلوال إذ جاءىم بأسنا تضرعوا كلكن قست قلوبهم 

ما كانوا يعملوفن فلما نسوا ما ذيكركا بو فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا كزين لهم الشيطاف 
فرحوا بما أكتوا أخذناىم بغتةن فلذا ىم مبلسوف". ىذا كبلـ اهلل عز كجلن كنحن اليـو ميعرضوف 
 .لهذان بل نحن نسير في مرحلة من مراحل ىذه السنة الربانية التي يخاطبنا اهلل عز كجل بها

 

أعيش ىذه األياـ الخطيرة كأنا أسمع إلى ككاالت األنباء كىي تتحدث عن األكبئة التي  كددت كأنا
تتهدد مجتمعنان كددت لو أف أفواهن في مجتمعاتو عامة نطقت كذٌكرت كدعت إلى اللجوء إلى اهلل 
سبحانو كتعالى كالتوبة بين يدم اهلل كاالصطبلح مع اهلل سبحانو كتعالىن كلكني لم أسمع. كأنظر 
إلى بيوت لو كىي ال تزاؿ عامرةن بركادىان كأنظر إلى البلىين كالساىين كإذا ىم ال يزالوف عاكفين 
على لهوىم كسهوىمن كأنظر إلى الذين يينشدكف أناشيد الفسوؽ كالعالياف كالفجور كالبعد عن اهلل 

مركف بهان كإذا ىم ال يزالوف عاكفين على غيهم كىم يركف الهبلؾن كىم يركف ىذه الحاؿ التي ي
كىم يسمعوف قوؿ اهلل عز كجلهلل "فلوال إذ جاءىم بأسنا تضرعوا" ىبٌل تضرعوا كالتفتوا كاصطلحوا 

 .مع اهلل عندما رأكا البأس  تيان إليهم من بعيد

 

أيها األخوةهلل من سنن اهلل سبحانو كتعالىن بل من شرائع اهلل سبحانو كتعالى في عباده أنو يدعوىم 
كلما حبست عنهم األمطارن أف يخرجوا جماعات متآلفة متعاكنة على صعيد إلى التضرع بين يديو  

كاحد فيبتهلوف إلى اهلل عز كجل كياللوف صبلة اإلستسقاء التي نقرؤىا في كتب الفقو؛ بابه خاص 
اسمو باب صبلة االستسقاءن ىذا الشيء معركؼه لكل من درس شيئان من دين اهلل عز كجلن كلكن  

 .ت من األذىاف ككأنها ألقيت دبر األذاف ككراء الظهوركأف ىذه الشرعة نيًسخى 
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أنا ألفت النظر إلى الدكاء األمثل بل الدكاء الذم ال دكاء ثاني أمامون أماـ ىذه الماليبة التي 
نعاني منها أال كىو دكاء االلتجاء إلى اهلل عن طريع السنة التي أنبأنا عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

خركج إلى صبلة االستسقاء. كلعلكم تسألوف فمن الذم يدعو؟ ككيف يمكن كسلمن عن طريع ال
أف يتم التنبيو إلى ىذا؟ نعم ... الذم ييكلف بالدعوة موجودن كأقولها لكم بالراحة كزارة األكقاؼ 
ىي المسؤكلة عن ىذا كىي الميخولة لهذا كىي التي أناطت بها الدكلة ىذا األمر كأمثالو. ككن ترل 

 .أف كزارة األكقاؼ راقدةه في ىذه األياـ؟ ال أعرؼ ما السبب في

 

أنا باسمي كباسم كل مسلم أدعوا كأيذكر ىذه الوزارة التي تتحمل مسؤكلية رعاية اإلسبلـ كشؤكف 
اإلسبلـن أحملها ىذه المهمة ينبغي أف تيالدر بيانان تدعو فيو الناس في ىذه البلدة في ميقاتو 

اللي ىناؾ صبلة االستسقاءن كنتضرع إلى اهلل عز كجل كنعلن محدد للخركج إلى ساحة كاسعةن لن
توبتنا بين يدم اهلل كنعلن اصطبلحنا مع اهلل كرجوعنا إلى اهلل كنجدد بيعتنا لو كإيماننا بو أنو اهلل 

 .الفٌعاؿ لما يريدن كأف كل ما في الكوف جنود بيد اهلل سبحانو كتعالى

 

ا إياه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فلسوؼ يكرمنا اهلل كأنا موقنه أننا إف قمنا بهذا الذم علمن
برحمتون كلسوؼ يرفع عنا مقتون كإال إف بقينا ىكذا سائرين مكابرين نعكف على لهونا كسوئنا 

 .كمعاصينا كما تعلموفن فلني أخشى أف يكوف كراء ىذا السوء أضعاؼه مضاعفة

 

 .غفركهأقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم لي كلكم فاست
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 ٌٙنا ِأل هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌل١ٔب ثبٌغظض ٚإٌّغظبد

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .فسي المذنبة بتقول اهلل تعالىكأكصيكم أيها المسلموف كن

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

ينبغي أف يعلم كل إنسافو كافدو إلى ىذه الحياة الدنيان أف يعلم طبيعة ىذه الحياة كالشأف الذم 
أقاـ اهلل سبحانو كتعالى ىذه الدنيا عليون حتى ال يفاجئ منها بما لم يكن يتوقعن كحتى ينسجم 

قاـ اهلل ىذه الدنيا عليو؛ فكم من إنساف فت  عينيو على ىذه الحياة سلوكو مع النهج الذم أ
كتوىم أنٌو يعيش منها في جنة كارفة الظبلؿن فكاف ىذا الوىم سببان من أىم أسباب شقائو فيهان 
كلو أنو بادئ ذم بدءو تعرؼ على ىذه الحياة كشأنها كما أقامها اهلل عز كجل عليو لما شقي منها 

أف اهلل سبحانو كتعالى لحكمة أقامها على النهج الذم أقامها عليو. ينبغي أف  بمفاجأةن كألدرؾ
نعلم أٌف ىذه الدنيا مهما ذخرت بالنعيمن فلٌف نعيمها مشوبه بالغاله الدائمة لحكمةو سنذكرىا 

 .كنتحدث عنها

 

ر التي ينبغي أف نعلم أٌف الاليف الذم يبعث اهلل سبحانو كتعالى فيو الخير كأسباب النماء للثما
جعلها اهلل نعمةن لعباده فوؽ ىذه األرضن البد أف يحمل معو أيضان  المان من حرارتون كالشتاء الذم 
جعلو اهلل سبحانو كتعالى موئبلن لبركة السماء كلنبات األرضن ينبغي أف نعلم أنو البد أف يحمل معو 

حانو كتعالى سٌر استمرار قوارص أيضان من برده؛ كينبغي أف نعلم أف الهواء الذم جعلو اهلل سب
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الحياة من كراء صدكرنا البد أف تتسرب إليو العواصف كالبد أف تتسرب إليو أسباب ااالـ بين 
حينو ك خرن كالطعاـ الذم فىج ر اهلل سبحانو كتعالى األرض بون أك أنزلو ذخران من السماء أك سىٌخر 

 .ل إلى اإلنساف كال يستمرئو إال عبر غالهىذا الطعاـ ذاتو ال يال -بو كثيران من األنعاـ كالدكاب 

 

كالحياة التي يعيشها اإلنساف ال يمكن أف تستقر معو حاؿه دكف أف تتنقل إلى حاؿو أخرلن إف 
أعجبتو الالبوة في مرحلة حياتو األكلى فلسوؼ يودعها إلى شبابن كإف أعجبو الشباب في مظهر 

لشاب البد أف يودعها إلى كهولة تملؤ قلبو الالحة كالعافية كالمشاعر التي يشعر بها اإلنساف ا
بذكريات كغالهن كإف ركنى إلى الكهولة كاستأنس بها كتعود عليها ال بد أف يودعها إلى 

شيخوخةن كإف أعجبتو الالحة كالعافية ال بد أف يتسرب إلى ىذه الالحة فيما بعد ذلك ااالـ 
 .كاألمراض كاألكجاع

 

الحياة الدنيا ىكذان مع كلٍّ إنسافو مهما كانت قوتو صاعدةن ينبغي أف يعلم اإلنساف أٌف شأف ىذه 
أك ىابطةن كمهما كاف شأنو في ىذه الحياة الدنيا كمهما كاف لو من الغنى كطوؿ اليد. ألم تقرأكا 
قوؿ اهلل سبحانو كتعالى "كلنبلوٌنكم بشيءو من الخوؼ كالجوع كنقهو من األمواؿ كاألنفس 

 عز كجل "لتيبلوٌف في أموالكم كأنفسكم كلتسمعٌن من الذين أكتوا كالثمرات" ألم تقرأكا قوؿ اهلل
الكتاب من قبلكم كمن الذين أشركوا أذلن كثيران كإف تالبركا كتتقوا فلف ذلك من عـز األمور". 

ينبغي أف يعلم الوافد إلى ىذه الحياة الدنيا أٌف ىذه ىي ىوية ىذه الحياة ال مجاؿ كال سبيل لتغيير 
 كن ما الحكمة؟نظامها ق ن ل

 

 .ىا ىنا يكمن األمر الخطير الذم ينبغي أف يعرفو كل إنساف

 

الحكمة أيها األخوة من ىذا الذم أقاـ اهلل الحياة عليو من األنظمة كالنهج الذم ذكرناه يتالل 
برحمة من رحمات اهلل سبحانو كتعالىن فهو مظهره دقيع لعظيم رحمة اهلل عز كجل بعباده. لقد 

انو كتعالى ىذه الحياة ممران إلى مقرن كلم يجعل ىذه الحياة مقران ق . جعل اهلل ىذه جعل اهلل سبح
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الحياة الدنيا ساحةن يمر بها اإلنساف يؤدم بها كظائف كيٌلف بهان يبرز من خبلؿ ىذه الوظائف ما 
أك من  قد اعتلج بداخل قلبو كفي طوايا سريرتو من إيمانو باهلل كمن دينونتو لحقائع العبودية باهلل

نقيض ذلكن من كفرانو باهلل كعناده أماـ حقائع عبوديتو هلل. جعل اهلل ىذه الحياة الدنيا عبارة عن 
ساحة يمر بها اإلنساف فيكتشف أك تظهر من خبلؿ ىذه الساحة التي يمر بها؛ تظهر طوايا نفسو 

 .كتتجلى دقائع ما يكمنو فؤاده كتنطوم عليو نفسو

 

ذم تمر عبره األمتعة التي يسافر بها اإلنساف إلى مكاف مان إف ىذا أرأيتم إلى ىذا الجهاز ال
الجهاز من شأنو أف يكشف ما بداخل ىذه األمتعةن كذلكم ىذه الحياة الدنيا التي يمر بها 

اإلنساف كهذا الجهاز يمر اإلنساف بهذه الحياة فتتجلى من خبلؿ سلوكو كمن خبلؿ تعاملو مع 
أك عدـ إنالياعو إلى أكامر اهلل تتجلى من خبلؿ ىذا الجهاز الذم  ىذه الحياة كمن خبلؿ انالياعو

ىو الحياة الدنيا نفسيان تتجلى كوامن قلبون يتجلى مدل شعوره كاستسبلمو لحقائع العبودية هللن أك 
يتجلى مدل تمرده على ذلك في جنب اهلل سبحانو كتعالى ىذه ىي الحياة الدنيا. ىذه الحياة 

 .معبر كليست مقران 

 

رأيت لو أف اهلل عز كجل جعل ىذه الحياة القاليرة في عمرىا التي ىي معبر كما قلت لكم أ
كجسرن أرأيتم لو أف اهلل عز كجل مؤلىا بنعم ال غاله فيهان كجعلها تفيض بألواف من المتع ال 
 معكرات تتسرب إليهان إذان لتعلع اإلنساف بها أيٌما تعلعن كلعشع ىذه الحياةن كلتقطعت  مالو عما
ىو مقبل عليو كلحالرت  مالو كأحبلمو في ىذه الساحة التي تذخر بكل أنواع النعيم صافية عن 
الشوائب كالغاله؛ فبل أمراض كال أكجاع كال  فات تحي  بو من سماءو كال في أرضو كال إبتبلء 
من الناس بعضهم ببعض. إذان فلف اإلنساف يتعلع بهذه الحياة الدنيا. كلكن ىذه الحياة معبر 

 .جسر كليست مقرانن كال بد في لحظة من اللحظات أف يدعوؾ الداعي إلى الرحيلك 

 

أرأيت لو أف قلبك تعلع بهذه الحياة كتعشقها بسبب ما فيها من متع. كم يكوف ألمك كأنت 
تودعها؟ كم يكوف عذابك كأنت تستجيب للملك الذم يقوؿ لك قد حاف أف تلقى اهلل سبحانو 
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حياة الدنيا؟ عندئذو سواءه كنت من الالالحين أك الطالحين أك األكلياء أك كتعالى راحبلن عن ىذه ال
المستقيمين أك المنحرفينن ستجد أنك تنقلع أك تنخلع من ىذه الحياة الدنيا كما يخلع اإلنساف 
أك يقتلع جذكر شجرةو ضربت بجذكرىا في باطن األرض؛ فأنت ال تستطيع أف تمتلخها إال كقد 

كىناؾ. ىكذا يكوف شأف اإلنساف. فهل ىذا يكوف مظهر رحمة من اهلل  تقطعت جذكرىا ىهنا 
 لعباده؟

 

كلكم يعلم أف األمر ليس كذلكن اقتضت رحمة اهلل عز كجل إذان أف يشعرؾ أف ىذا المعبر ىو 
معبر ليس إالن إذان ما ينبغي أف تتعلع بو. ىو جسر تمر عليون إذان ما ينبغي أف ترل في ىذا الجسر 

المشتهيات كالمتع ما يجعلك تنسى ما أنت مقبله عليو. ىكذا تقتضي رحمة اهلل سبحانو من 
 .كتعالى

 

كانظركا أيها األخوة كيف شاء اهلل عز كجل أف يختم حياة أكثر الناس بالمشيب. لماذا لم يكن 
قبل المشيب أكالن كالشباب ثانيان؟ حكمة باىرةه من كراء ذلكن عندما يودع اإلنساف شبابو كيست

ن يجد نفسو كقد مٌل من ىذه الحياة يومان  شيخوختو يجد نفسو يتبـر من ىذه الحياة يومان بعد يـو
ن ىذا مظهر رحمةن رحمة من اهلل عز كجل بعبادهن أٌما لو كاف الشباب ىو نهاية الحياة  بعد يـو

متعلع التي يعيشها اإلنساف كجاءه الموت بعد ذلك فكم تكوف  المو شديدةن ككم يشعر بأنو 
بهذه الحياة التي يودعهان من أجل ىذا مؤل اهلل سبحانو كتعالى ىذه الحياة الدنيا بالمنغالات 

كالغاله كما مؤلىا بالمتع كالنعمن كمزج ىذا بذاؾ حتى ال تركن إلى ىذه الدنيان كحتى ال تحبس 
 .مشاعرؾ بهان كحتى تيعٌلع  مالك بما أنت مقبل عليو من بعد

 

ىذه الحياة أف يعرؼ ىذا النظاـ الذم أقاـ اهلل سبحانو كتعالى ىذه الحياة  ينبغي لكل كافدو إلى
عليو حتى ال ييفاجئ منها بشقاء كبيلن كحتى يعلم أنو مهما تقلب في نعم أك ابتبلءات فلنو ال يرل 

 .من خبللها إال مظاىر رحمة اهللن ال يرل من خبللها إال مظاىر حكمة اهلل سبحانو كتعالى
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كبلـ إنما يأتي مقيدان بأف يكوف اإلنساف مؤمنان باهللن مؤمنان بأف لهذا الكوف خالقان أقامو ككل ىذا ال
على ىذا النظاـ. فأٌما من ال يفهم ارتباط الكوف بالمكوف كلم يدرؾ ارتباط ىذا النظاـ بالمننٌظمن 

يعيشها إال موتان فما أطوؿ شقاءهن كما أصعب عليو الحياة التي يعيشهان كال كاهلل ليست حياتو التي 
مستمرانن كليس حياتو فوؽ ىذه األرض إال سيران في نفعو ميظلم. كلسنا نتحدث عن أكلئك الناس 
الذين نسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لنا كلهم العفو كالعافيةن كلكني أتحدث عن اإلنساف المؤمن باهلل 

 .مالائب الدنياعز كجل المدرؾ لكبلـ اهلل سبحانو كتعالى. ىذا ىو العزاء األكبر ل

 

فاإلنساف البد أف يكرمو اهلل بنعم كال بد أف يبتليو اهلل بغاله أيضانن إذا أدرؾ ىذه المعنى لم ينس 
فضل اهلل عز كجل عليو في أٌم حاؿو من األحواؿن ىو دائمان مع منن اهللن ىو دائمان مع عطاء اهلل 

 .سبحانو كتعالىن ىذا ىو شأف الجسر الذم يمر بو اإلنساف

 

يركف ىم الذين يعودكف في المساء من أعمالهم إلى قراىم أك إلى مدنهم فيمركف في الليل كث
المظلم بجسرن قد يكوف ىذا الجسر صعب العبورن قد تكوف فيو بعض الالعوباتن كلو أف إنسانان 
سأؿ عن ىذه الالعوبات قاؿهلل ىذا أمره يسيرن جسره نمر عليون كليس الشأف أف يجلس أك يقيم أك 

 ... اإلنساف في ىذا المكافن حياتنا ىكذا يستوطن

 

كمع ذلك فلف اإلنساف الذم  من باهلل كأدرؾ معنى قوؿ اهلل عز كجل "إنٌا جعلنا ما على األرض 
زينة لها لنبلوىم أيٌهم أحسن عمبلن كإنٌا لجاعلوف ما عليها صعيدان جرزان" الذم أدرؾ ىذه الحقيقة 

نعم إف عوفي شكر اهلل كحمدهن كإف مرض علم أنو راحل  ىو دائمان في سعادة كدائمان في ًغب ن
كأنو يمر في معبر شكر اهلل سبحانو كتعالى كحمده أيضانن كمع ذلك فلنا نسأؿ اهلل العفو كالعافيةن 
كلكن ال بد أف يدرؾ اإلنساف ىذا النظاـ لهذه الحياة الدنيان حتى إذا رحل اإلنساف منها قاؿ لو 

تجد النعيم الالافي عن الغالهن ااف حاف أف تمتع بالمتع البعيدة  اهلل عز كجلهلل ااف حاف أف
 .عن المعكراتن كالبعيدة عن المشوشات
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 .ال بد أف يظهر الفرؽ بين المقر الذم ىو الجنةن كبين الممر الذم ىو ىذه الحياة الدنيا

 

كلٍّ ما   اللهم اختم حياتنا بأحب األعماؿ إليك حتى نلقاؾ كأنت راضو عنان كحتى نشكرؾ على
يالدر إلينا منك يا موالنا يا رب العالمين من نعمك الظاىرة كالباطنةن كاللهم إنا نسألك أف تعرفنا 

 .نعمك بدكامها كأف ال تعرفنا إيٌاىا بفقدىا. أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل العظيم
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 اٌفوق ث١ٓ اٌٍَف اٌظبٌؼ ٚفٍف ا١ٌَٛ

 

الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

ن أكرمهم اهلل سبحانو كتعالى بالحبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو إٌف المسلمين من الرعيل األكؿ الذي
كسلمن كالسلف الالال  الذين جاؤكا من بعدىمن خضعوا لهذا الدين الذم شرفنا اهلل سبحانو 
كتعالى بون فكاف أف ساقهم الدين إلى حيث شاء اهلل سبحانو كتعالى لهم من العزة كالمنعة 

خلفه انتسبوا ىم ااخركف أيضان إلى ىذا الدينن كلكنهم كالسؤدد كالوحدةن ثم خلف من بعدىم 
أبػىٍو إاٌل أف يكونوا ىم الذين يسوقوف الدين إلى حيث يشاؤكفن فكاف أف اتخذكا من الدين مطيٍّة 
ألىوائهم كسبيبلن لمبتغياتهم فانحطت بهم أىوائهم إلى الدرؾ األسفل من الذؿ كالمهانة كمن 

تبلحظوا فرؽ ما بين ذلك الٌسلف كىذا الخلفن أكلئك استسلموا التفرؽ كالشتات. كأنا أريد أف 
للدين الذم سار إلى حيث يشاء اهلل عز كجلن كنحن أخضعنا الدين إلى حيث ينبغي أف نسوقو 
بناءن على رغباتنا كشهواتنا كعالبياتنا كأىوائنان كالكل من سلفو كخلف في الظاىر منتسبوف إلى 

رؽه بين من يتمسك بالشيء منقادان إليو كبين من يتمسك ىذا الدين كمتمسكوف بون كلكن ف
 .بالشيء ليجره إلى رغباتو كأىوائو

 

ىذا ىو فرؽ ما بين المسلمين اليـو كالمسلمين باألمس باختالار. كلكن لماذا كاف ىذا الفرؽ؟ 
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لماذا كاف إسبلـ أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليهم كالسلف الالال  الذين جاؤكا من بعدىم 
هران كاضحان لقوؿ اهلل تعالىهلل "كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا مٍّم ٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي هلل كىىيوى ميٍحًسنه" كاف كاقعهم مظ

مظهران لهذا االستسبلـ؟ كلماذا  ؿ أمرنا إلى حيث أصبحنا نحمل اإلسبلـ على أف يستسلم لنان 
الفرؽ الذم دعا أكلئك الناس أف  نحمل اإلسبلـ على أف يالب  مطية ذلوالن لنا كألىوائنا؟. ما ىو

 يستسلموا لدين اهلل كالذم دعانا نحن إلى أف نحمل إسبلمنا أف يستسلم ىو لمبتغياتنا كأىوائنا؟

 

الفرؽ شيء كاحد أيها األخوة ىو أٌف ذلك الرعيل األكؿ أخلالوا هلل عز كجل في اإلسبلـ الذم 
ين لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "قل إنٌما أنا اتجهوا بقلوبهم ككجوىهم إليون فكانوا منالاعين كمنقاد

بشره مثلكم ييوحى إلٌي أنٌما إلهكم إلوه كاحد فمن كاف يرجو لقاء ربو فليعمل عمبلن صالحان كال 
يشرؾ بعبادة ربو أحدان " أم ال يدع شيئان ما يتسرب إلى مشاعره كقلبو ليكوف شريكان مع اهلل 

 .عز كجلسبحانو كتعالى في السير على صراط اهلل 

 

كانوا مظهران لئلنقياد لقوؿ اهلل عز كجلهلل "يا أيها الذين  منوا اتقوا اهلل ككونوا مع الالادقين". 
كالالدؽ تعبيره  خر عن اإلخبلص لدين اهلل عز كجل. لن يكوف المؤمني صادقان إال إذا كاف مخلالان 

 .جل في لسانو كبمشاعرهدينو هللن كلن يكوف اإلنساف مخلالان إال إذا كاف صادقان مع اهلل عز ك 

 

كانوا مظهران لئلنقياد لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كما أيمركا إال ليعبدكا اهلل مخلالين لو الدين" 
أخلالوا هلل عز كجل كاجتثوا حظوظ الناس كاجتثوا األىواء كانفاللوا عن العالبيات كاألغراض  

سائر الشوائب لتتجو إلى اهلل  كلهان حتى  لت قلوبهم إلى أف أصبحت أكعيةن نظيفةن طاىرةن من
سبحانو كتعالى باليقين كبالحب كالطواعيةن كلذلك استسلموا هلل سبحانو كتعالى استسلموا لدين 
اهلل سبحانو كتعالىن تركوا أنفسهم كأىوائهم كشهواتهم تنقاد لما ييرضي اهلل سبحانو كتعالىن فكانوا 

ٌيرين لهذا الدينن كلذلك كانوا أيمناء على شرعون  منقادين لدين اهلل سبحانو كتعالى كلم يكونوا ميسى 
كانوا أيمناء على عقائده لم ييغيركا لم ييبدلوا لم ييطوٍّركا شيئان من عقائًد ىذا الدينن لم ييبدلوا كلم 

ييطوركا شيئان من الشرائع الثابتة الميستقرة في ىذا الدين العظيمن كىذا معنى استسبلمهم كإسبلمهم  
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 .ز كجل كجوىهم أم كياناتهم لدين اهلل سبحانو كتعالىكما قاؿ اهلل ع

 

أٌما نحن فنحن في الظاىر مثلهم تمامانن كنحن في الشعارات نملك شعارات أكثر بريقان منهم 
كأكثر ألقان كأكثر ضخامةنن كنحن في الدعاكم ربما كٌنا أسبع منهمن كلكن الذم نختلف بو عنهم 

 .أكلئك الناسأٌف قلوبنا ليست صافيةن كالفاء قلوب 

 

أىواؤنا ىي المتغلبة على دكافع سلوكنان عالبياتنا حظوظنا محبة الدنيا التي رانت على قلوبنا ...  
كل ذلك ىو المهيمن على كياناتنا الداخلية الخفٌيةن كلذلك فقد غدا صوت اإلسبلـ خافتان بين 

الىن تسٌربى الرياءن جوانحنا كبين ىذه األصوات المرتفعة األخرل؛ لم نيخله هلل سبحانو كتع
تسربت الحظوظن تسربت دكاعي الشهوات كاألىواءن تسربت العالبياتن فكنا جانحين كبعيدين 
عن االنضباط بقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "فمن كاف يرجو لقاء ربو فليعمل عمبلن صالحان كال يشرؾ 

عز كجلهلل "يا أيها الذين بعبادة ربو أحدان". كمن ثٌم كنا جانحين بعيدين عن االنضباط بقوؿ اهلل 
 منوا اتقوا اهلل ككونوا مع الالادقين" أم الالادقين مع اهلل فيما يٌدعوفن كونوا مع الالادقين مع اهلل 
فيما يعاىدكف فيما يبايعوفن ال تكونٌن حظوظكم بألسنتكم ثم تكوف قلوبكم ملكان ألىوائكم كملكان 

 لشهواتكمن فماذا كانت النتيجة؟

 

كانت النتيجة أننا تحايلنا على ىذا الدينن حتى جعلناه ينساؽي ىو كراء رغباتنا كشهواتنا كأىوائنان 
تحايلنا عليو حتى اتخذنا منو مطية ذلوالن ألمانٌينا كرغباتنا. كىكذا فقد كاف سبب ىذا الفرؽ الكبير 

اء فلم ييغيركا. أٌما نحن أنهم أخلالوا دينهم هلل عز كجل فاستسلموا لسلطاف اهلل كحكمو ككانوا أمن
فقد استسلمنا لشهواتنا كأىوائنا كرغائبنا كحظوظنان كدفعنا ذلك إلى أف نقود اإلسبلـ بدالن من أف 
ننقاد لون ككانت نتيجة ىذه النتيجة أننا غيرنا كلم نبالين كأمعنا في التغيير كال نزاؿ كال نبالين 

يو كسلمن بل أكامر رب العالمين سبحانو كتعالىن كنسينا أك تناسينا كصايا رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
كقوؿ رسوؿ اهلل في الحديث الالحي  المعركؼ يـو كقف قبيل كفاتو بين القبور قائبلنهلل "السبلـ 
عليكم دار قوـو مؤمنين كنحن بكم إف شاء اهلل الحقوف" ثم قاؿهلل "كددت لو أني رأيت إخواننا". 
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قاؿهلل "بل أنتم أصحابي كإخواني أكلئك الذين لم يلحقوا  فقاؿ قائلههلل ألسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل؟
بعد كسأكوف فرطان لهم على الحوض" أم سأستقبلهم على الحوض. ثم قاؿهلل "أال ليزادٌف رجاؿه 

عن حوضي" أم ليطردف رجاؿه عن حوضي " كما ييزاد البعير الضآؿن فأقوؿهلل أال ىلم ىلم. فييقاؿهلل 
 ."فسحقان فسحقان فسحقا إنك ال تدرم كم بدلوا من بعدؾ فأقوؿ

 

أحسب أٌف ىذا الذم يقولو المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إنما ينح ُّ علينا كعلى أمثالنا. فها 
أنتم تركف كم بدلنا ككم غيرنا ككم نمعن في التبديل كالتغييرن كما أكثر ما ييجلجل كثير من الناس 

 .ثٌم شرع اهللبكلمة معركفة قالها أحد العلماءهلل حيثما كجدت الماللحة ف

 

قالواهلل تتبدؿ األحكاـ بتبدؿ األزمافن شيء رقه لو أصحاب الشهوات كاألىواءن رقه لو 
أصحاب الدنيا أكلئك الذين يريدكف أف يتحايلوا على اإلسبلـ حتى يجركه إلى مغانيهم بدالن من 

 .العكسن غطوا أنفسهم بهذا الكبلـ

 

أنفسهم مسؤكلية فهم ىذه الكلمةن بأم قانوف تتبدؿ تتبدؿ األحكاـ بتبدؿ األزمافن كلم ييحمٍّلوا 
األحكاـ إذا تبدلت األزمافن كبأم دافع؟ كمن الذم يشرح ىذا القانوف كىذا الدافع؟ كىل ىي 

ـه تتحوؿي دائمان من الشدة إلى التخفيف!؟ تتحوؿ دائمان من الحرمة إلى الرخالة كاإلباحة كما  أحكا
ذا الوقت؟ أـ إف ىذا التبدؿ كما يتم بهذه الالورة يتم يفهمو أصحاب الرعونات كاألىواء في ى

أيضان باالنتقاؿ من المباح إلى الحراـن باالنتقاؿ من الجواز إلى المنع؟ ىذا كارده كذاؾ كارد كلكل 
ذلك دستور كلكل ذلك قانوفه كميزافن كإنما ييرجع في قانونو كميزانو إلى حيٌراس ىذا الدين الذين 

 .انو كتعالى. ذلك ىو داؤنا أيها األخوة أننا فقدنا اإلخبلص هللأخلالوا دينهم هلل سبح

 

ككأني بكم تسألوفهلل فما العبلج الذم ييعيد إلينا نعمة ىذا اإلخبلص ككيف السبيل إلى ذلك؟ إٌف 
الحديث عن ىذا العبلج طويل أيها األخوةن كلكن بوسعي أف أقوؿ لنفسي كلكم شيئان كاحدانهلل  

لو كشعوره قيربان من الموتن كلما ازداد قربان من اإلخبلص هلل عز كجلن كلما ازداد اإلنساف بخيا
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ككلما ازداد شعوره بلذة اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى. ككلما ابتعد اإلنساف بخيالو عن الموت 
 .ككضع بينو كبينو حواجز األماني كاألحبلـن كلما ابتعد عن اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى

 

فلييغمض عينيو كليتالور أف الموت يطريؽي بابو أك كاد أف يطريؽن كليتالور فمن شاء أف ييخله هلل 
أف أمانيو كأحبلمو من ىذه الدنيا طيويت كأنو قد حاف تحولو من ىذه الدنيا إلى لقاء اهلل عز كجل 
كليعد بعد ذلك إلى قلبون لسوؼ يجد أف اإلخبلص لدين اهلل قد استيقظ بين جوانحون كلسوؼ 

الحظوظن العالبياتن األىواءن كل ذلك قد خفتن كجلجل صوته كاحده في  يجد أف الشهواتن
 .سويداء قلبو أال كىو صوت التحذير من المآؿن اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى

 

كاإلنساف ال يعلم متى يحين حينون ما ينبغي أف يخدع نفسو بأياـ الشباب أك بمرحلة القوة 
شيخن بين قومو كضعيفو أبدان الموت يتالٌيدي الناس كالنشاطن فالموت ال يعلم فرقان بين شابو ك 

كيلتقطهم حسب قرار اهلل الخفي الذم ال يعرفو أحد " فلذا جاء أجلهم ال يستقدموف ساعةن كال 
 ." يستأخركف

 

إذا كضع اإلنساف الموت نيالب عينيو ذابت الدنيا في قلبون كإذا أبعد اإلنساف الموت عن عينيو 
ذا ىو مختالر الدكاء. كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل الموت ىيمنت الدنيا على قلبو ى

نيالب أعيننا دائمان حتى نكوف متحررين بذلك عن دنيانا كشهواتنا كأىوائنا كحتى نذكؽ بعد ذلك 
 .طعم اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كتعالى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ا١ٌٍَّّٓ ا١ٌَِٛب ٟ٘ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :اهللأما بعدي فيا عبادى 

 

يتعامل المسلموف اليـو في مابينهم بمالطلحاتو ككلماتو ال أعلم أٌف المسلمين السابقين من 
السلف الالال  كانوا يعرفونها أك يتعاملوف معها أك يشعركف بشيءو من معانيهان من أبرز ىذه 
لس الكلمات ما يرددكنو من كلمة )التحديات التي يواجهها المسلموف في ىذا العالر(ن فما تج

مجلسان مع مفكرين مسلمين إال كيتأففوف في حديثو ضىجر من ما يسمونو التحديات التي تواجو 
المسلمين كتىشيلي فعاليتهم. كيذىبوف إلى استعراض أنواع ىذه التحدياتن فمن تحديات اقتالاديةن 

 ... كمن تحديات اجتماعيةن كمن تحديات علميةن كمن تحديات سياسيةو كنحوىا

 

المسلمين ككأنهم يعيشوف في معترؾ حربو ضركس كىم عيٌزؿ من كل سبلحن  كيالور أحدىم
كاألسلحة تتناكشهم من قبل األعداء من كل صوب. كأتأمل في كاقع المسلمين من قبل في صدر 
اإلسبلـ أك في العالر الذم يليو أك الذم يليون كلقد كانوا يعانوف من ضنكو أشد من الذم يعانيو 

ر البعثة اإلسبلمية كأبحث عن كلمة التحديات ىذه فبل أقع لها على أم المسلموف اليـو في فج
مثاؿن كال أجد أف أم مسلمو تكلم عن ما يسمى اليـو بالتحديات فضبلن عن أف يتأفف منها فضبلن 

عن أف ييظهر ضعفو أماـ ىذه األسلحة التي تيسمى اليـو بالتحدياتن التحديات التي يواجهها 
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 .كاجتماعيةو كتشريعيةو كفكريةو ك سياسيةو كنحوىها المسلموف من إقتالادية

 

ألم يواجو المسلموف في صدر اإلسبلـ أياـ بعثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شران من ىذه 
التحديات؟ ألم يكن المسلموف الذين كانوا مادة اإلسبلـ األكلى كسٌر انتشاره األكؿ كالجند األكؿ 

ز كجل بهم الدكلة اإلسبلمية التي ترامت أطرافها من شرؽو إلى  كالرعيل األكؿ الذم أكجد اهلل ع
غربو كشماؿو إلى جنوبن ألم يكونوا مثاؿ الضعف؟ كانوا أناسان أيميينن كانوا أبعد ما يكونوف عن 
الحضارة كالمدنيةن كانوا أبعد ما يكونوف عن القوة كالوحدةن ككانت التحديات تتفجر من داخلهم 

ها اهلل عليهمن ككانت التحديات تحي  بهم من أطرافهم أيضانن فالعادات التي ضد الشرعة التي أنزل
كاجو اإلسبلـ العرب بها كانت عادات سيئة ككاف السلوؾ أسوأ. فهذه ىي التحديات الداخلية. 
ككانت المجتمعات التي تحي  بالجزيرة العربية التي بيعث فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

كبالحضارة كبالقوة كبالغنىن ككاف العرب مثاالن ييضرب للتشرذـ كالضعف كالهوافن تذخر بالمدنية 
 .ككانوا يعيشوف على ىامش التاريخ كما ىو معركؼ

 

ىكذا كاف الرعيل األكؿ الذم بيعث فيهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. فهل تأففوا في يوـو من 
؟ من أف ىنالك تحدياتو تواجههم بها األياـ كضجركا من أٌف ىنالك تحديات تشل فعاليتهم

الحضارة الركمانية أك اليونانية أك الفارسية؟ أك ىل تبرموا بتحدياتو نابعةو من داخلهم تتمثل في 
عاداتو سيئة كأمورو كسلوكات  سنة تختلف كل االختبلؼ مع النهج اإلسبلمي الذم شرعو اهلل عز 

 .ن ما يسمى اليـو بالتحدياتكجل لهم؟ أبدان لم نسمع ىمسةن تيترجم تأففان م

 

في حين أف المسلمين اليـو كىم ليسوا أميوف كهلل الحمدن في حين أف المسلمين اليـو كقد كرثوا 
إسبلمهم من التاريخ الذم يدخل العزة كالكبرياء اإليماني في صفوؼ المسلمين كصدكرىمن في 

بلـ ىو مالدر كل عز مالدر كل حين أف المسلمين اليـو كقد أكرثهم إسبلمهم القناعة بأف اإلس
غنىن مالدر كل كحدةن في حين أف المسلمين اليـو على الرغم مما متعهم اهلل عز كجل بو من 
قولن كمن منطلقات للقوة يتأففوف كيضجركف صباح مساء مما يسمونو التحديات التي تواجههم؛ 



  

 ~1824 ~ 
 

ا بهان كأنهم ال ككأف ىذه التحديات غدت حبل مشنقة قيضي على المسلمين اليـو أف ييشنقو 
 .يستطيعوف أف يبدك حراكان أماـ ىذا الحبل الذم ييمثل قدرىم الذم ال محيه عنو

 

كأنا عندما أقارف بين المسلمين اليـو كقد كرثوا عزة اإلسبلـ من القركف التي خلتن كبينهم كتاب 
مين الذين كانوا اهلل كاألمثلة التي خلت تجعلهم أماـ طريعو مفركشو بالرياحينن كأجد أكلئك المسل

الرعيل األكؿ كالمادة األكلى لئلسبلـ كيف انطلقوا من نقطة الالفر إلى كل ما يسمى اليـو 
بالتحديات فحطموىا كارتقوا بلسبلمهم إلى أعلى القمم كذابت بين أيديهم المدنيات كالعادات 

بهذا الشكل  كالحضارات ااسنةن عندما أيقارف بين المسلمين اليـو الذين يتدللوف على اهلل
 .كأكلئك المسلمين أشعر أيها اإلخوة بالخزمن أشعر بالخجل من اهلل عز كجل

 

ال يجوز لئلنساف أف يتدلل على اهلل إلى ىذه الدرجةن كيحكم إنكم كرثتم كنوزان من العزة كالقوة 
هم كالغنى كال تحتاجوف إال إلى فت  مغاليقها كاستعمالهان في حين أف المسلمين الذين بيعث في

رسوؿ اهلل لم يكن معهم أم كنز لكنهم أكجدكا الكنز بجهادىم كجهودىم كيقينهم باهلل سبحانو 
كتعالى. فما السر أيها األخوة؟ ما السر في أٌف أكلئك المسلمين عندما دخل اإلسبلـ أفئدتهم لم 

الذين  يشعركا بأف ىنالك سدكدان تتحداىم؛ اقتحموىا غير كاجفينن كأٌف ىؤالء المسلمين اليـو
كرثوا أسلحةن من القوة ككرثوا كنوزان من جيلو إثر جيلو إثر جيلن ككرثوا عبرة الدىر كدركسو كقر ف 

اهلل بين جوانحهم يتخاذلوف إلى ىذه الدرجة كيعتذركف أف التحديات تحي  بهمن كمن ثٌم ال 
 .يستطيعوف أف يسيركا كما أمر اهلل عز كجل في تطبيع اإلسبلـ

 

 :ة باختالارو ما يليالسر أيها اإلخو 

 

أكلئك المسلموف فاضت قلوبهم بعد إيمانهم العقلي باهلل عز كجل تبتبلن كعبودية هللن فاضت 
قلوبهم بعد إيمانهم العقبلني حبان هللن فاضت قلوبهم تعظيمان هلل سبحانو كتعالىن امتؤلت قلوبهم 

تهم أماـ عظمة اهلل بهذه المشاعر كلها فسقطت مشاعر الدنيا بسبب ذلك من قلوبهم كأفئد
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ىانت عظمة األغيارن أماـ محبتهم هلل سقطت محبة الدنيان أماـ تعظيمهم لحرمات اهلل عز كجل 
ىانت عليهم الدنيا بكل متعها كألوانهان في حين أف المسلمين اليـو أك أف جيٌل المسلمين اليـو 

ب فلو أنك نبشتها لوجدتها إسبلمهم بقي فكران يتحرؾن بقي منطقان يتحرؾ في أدمغتهمن أما القلو 
خاكية من تعظيم اهللن لوجدتها خالية من محبة اهللن لوجدتها خالية من المخافة من اهللن كإذا خبل 
الفؤاد من حب اهلل كتعظيمو كخوفو فلن يبقى كعاءن فارغان ال بد أف تفيض فيو محبة أخرلن البد أف 

ت كاألىواء بتعظيم ااخرين كالخوؼ منهم. تفيض ىذه القلوب عندئذ بمحبة الدنيا بتعظيم الشهوا
 .ىذا ىو الفرؽ

 

بسبب ىذا الذم امتاز بو ذلك  الرعيل األكؿ عنا اقتحموا السدكدن لم يشعركا بها شعركا بعظمة 
اهلل عز كجل فكانوا مظهران لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل "استعن باهلل كال تعجز"ن 

ات أمامهم. أٌما نحن فبأم سبلحو نقتحم ىذه التحديات؟ كنالرىم اهلل فتحطمت سدكد التحدي
خوفنا من الناسن تعظيمنا للدنيان حبنا للشهوات كاألىواءن كإف كانت ألسنتنا تتكلم عن فلسفة 
اإلسبلـ كأىمية اإلسبلـ كالتخطي  لضركرة إعادة قوة اإلسبلـ كعزهن لكن ما قيمة أف تيفكر إذا  

 .ىواء كيفيض بخوؼ بخوؼو عارـو من األغيار؟كاف قلبك يفيض بحب الشهوات كاأل

 

انظركا أيها اإلخوة إلى كتاب اهلل عز كجل الميربي كالميعلمن كتاب اهلل معلم أكالن ك مربو ثانيانن كلو 
أنك أخذت من كتاب اهلل  يات العلم لوقفت في مكانك كلراكحت في محلك ال تستفيد شيئان  

. لكن انظر إلى القسم الثاني  يات التربية كيف كما ىو حاؿ المسلمين في أحسن أحوالهم  اليـو
تيعلم ىذه اايات اإلنساف أف يجعل قلبو كعاءن لتعظيم اهلل للتبتل بين يدم اهللن ىل كقفنا أماـ ىذه 
اايات كاصطبغنا بها؟ لماذا ييكرر بياف اهلل ىذا كلو بأفانين شتى كبأساليب مختلفة؟ "كاذكر اسم 

اًشًعينى" ربك كتبتل إليو تبتيبلن  انيوا لىنىا خى بنا كىكى رىاًت كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبنا كىرىىى يػٍ انيوا ييسىارًعيوفى ًفي اٍلخى " "كى
 "تتىجىافىى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػ هيٍم خىٍوفان كىطىمىعان كىًمم ا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى" لماذا لماذا

 .يةو كبرل؛ ألنها التربية التي تأتي تتويجان للعلميفيض القر ف بهذا كلو؟ ألىم
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كانظركا كم نمر على ىذه اايات كنحن معرضوف؟ أين ىم المتبتلوف؟ ال أقوؿ من الفسقة 
كالفاجرين بل أين ىم المتبتلوف ممن يتكلموف باإلسبلـ كيكتبوف عن اإلسبلـ كيتحدثوف في ىمو 

ثيران كالذاكرات؟ أين ىم الذين اصطبغوا بقوؿ اهلل عز منقطعو عن اإلسبلـ؟ أين ىم الذاكركف اهلل ك
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاٍاصىاًؿ كىالى تىكي  ن مٍّنى كجلهلل "كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى تىضىرُّعنا كىًخيفىةن كىديكفى اٍلجى

لساعة كالساعتين عن اٍلغىاًفًلينى". قل لي أين ىم ىؤالء المسلموف الذين إذا التقيت بهم حدثك ا
اإلسبلـ أين الواحد منهم ينطبع عليو قوؿ اهلل تعالىهلل "كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى تىضىرُّعنا كىًخيفىةن " أين 
ىم الذين ينطبع عليهم قوؿ اهلل تعالى " تتىجىافىى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػ هيٍم خىٍوفان كىطىمىعان 

تحمت بيوت جيٌل ىذه المسلمين بسحرو من األسحار لن ترل عشرة في المئة قد " لو أنك اق
قاموا ليقفوا بين يدم اهلل عز كجل خيشعان باكين متضرعين يمدكف أيدم الضراعة كالتبتل إلى اهلل 
سبحانو كتعالىن لن تجد ألف الواحد منهم سهر سهرة طويلة كىو يتكلم في اإلسبلـن كلم يمضي 

؟ كلكن رب العالمين عٌلم ثم رٌبىن علمنا كيف  على رقاده إال ساعة ربما فأنٌا لو أف يستيقظ كيقـو
نغرس حقائع اإلسبلـ في عقولنا ثم ربانا كيف نحب ىذا اإللو كيف نيعظم ىذا اإللو كيف نخاؼ 

ًلكى كىمىن يػيعىظٍٍّم شىعىائًرى الل ًو فىًلنػ هىا ًمن تػىٍقوىل اٍلقيليوبً   ."من ىذا اإللو "ذىَٰ

 

لٌما فرغت قلوبنا من ىذا األثر التربومن كلٌما اتجهت كتسربت إليها محبة الدنيا كالشهوات 
كاألىواء كنحن نتكلم باإلسبلـ كنتحدث بفكرو رائعو عن اإلسبلـ كانت النتيجة ما قد قلت لكم. 

التي تطوؼ نراكح في مكاننا فلذا التفتنا يمينان كشماالن إلى األنظمة التي تيحي  بنا إلى التحديات 
من حولنا كالتي تتهددنان رفعنا أيدم االستسبلـ كقلنا إنو عالر التحديات كال نستطيع أف نحطم 
ىذه التحدياتن كيحك أال ييذيبك ىذا الكبلـ خجبلن من اهللن أال تيقارف بين نفسك كبين أكلئك 

م أداة لتحطيم الناس البدك األميين الذين مٌتعهم اهلل باإليماف كجعلهم خبلؿ سنوات أداة كأ
كتذكيب ىذه التحديات. ىل تحدثوا عنها يومان ما؟ ىل تكلموا عنها في يوـو من األياـ؟ ىل قالوا 
لرسوؿ اهلل كيف نستطيع أف نقتحم تحديات الحضارات التي تحي  بنا؟ ال ربطوا قلوبهم باهلل عز 

انية ليت أف المسلمين كجل عاشوا معنى قوؿ اهلل عز كجل "ال حوؿ كال قوة إال باهلل". كلمة ربٌ 
الذين يكتبوف كثيران في اإلسبلـ كالذين يتحدثوف كثيران في اإلسبلـ ليت أف الواحد منهم جعل من 
ىذه الكلمة القدسية كردان لو يرددىا بقلبو نابض في اليـو ألف مرة. )ال حوؿ كال قوة إال باهلل(ن 
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 كإذا بايعت اهلل كإذا فاض قلبي حبان أين ىو حوؿ الشرؽ كالغرب أماـ قوة اهلل إذا اعتالمت باهلل
هلل كتعظيمان هلل كتركت الدنيا كلها كراء ظهرمن فلف اهلل عز كجل سيفجر بين جوانحي قوةن من 

 .قوتون عزةن من عزتون كلسوؼ تذكب القول كلها أمامين إذ ال حوؿ كال قوة إال باهلل

 

نتأمل لنتذكر فق  ىذا الداء ليت أننا نعم ىذا ىو السر أيها اإلخوة كىذا ىو داؤنا كليت أننا 
 . نشخه فق  ىذا الداء بل الماليبة الكبرل أننا في غفلةو عن أننا نعاني ىذا الداء

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 اإلٍالَ اٌؾم١مٟ ال ٠مٙو
 

لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

المسلمين من  في كتاب اهلل سبحانو كتعالى  يتاف فيهما عزاءه لكل حزينو كمتألمو مما يرل من كاقع
ن كفيهما تالحي ه للخطأ الذم يحملو على تالور أف اإلسبلـ مغلوب اليـو على أمره  حولو اليـو
كمقهوره عن أداء رسالتو. ىاتاف اايتاف ىما قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ييرًيديكفى أىف ييٍطًفئيوا نيورى الل ًو 

اًفريكفى * ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىلَٰ كىًديًن اٍلحىعٍّ  بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى الل وي ًإال  أىف ييًتم   نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
يًن كيلًٍّو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى". ىاتاف اايتاف فيهما عزاءه لكل حزينو كمتألم و لواقع  لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ

ن كفيهما تالحي ه لوىم من   .يتالور أف اإلسبلـ مقهوره كمغلوبه على أمرهالمسلمين اليـو

 

كالواقع التاريخي البعيد كالقريب يشهدي لهذا الكبلـ الٌرباني العظيم كالمبين. فلو أننا تالورنا 
الالراع التاريخي الطويل بين الحع كالباطل المتمثل في الالراع بين اإلسبلـ الذم ابتعث اهلل بو 

كتبتدعو شياطين اإلنس كالجنن لرأينا أٌف للباطل جولة كلكن  رسلو كأنبيائو كالباطل الذم تخترعو
 .ىذه الجولة ما تلبث أف تنطفئ كأف ترجع كتذكب

 

إننا لنذكر أشخاصان قاموا في يوـو من األياـ بأعماؿو كجهودو كبيرة ييشككوف من خبللها بقر نية 
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هودىم مدعومة بقول العالم القر فن كبكونو كبلمان مينزالن من رب العالمينن كنظرنا فوجدنا أف ج
الخارجين كمدعومة باألمواؿ الكثيرة كالوفيرةن كمدعومةه بوسائل اإلعبلـ الغزيرةن كلقد كاف في 
الناس من يتالور أٌف ىذه الهجمة على كتاب اهلل سبحانو كتعالى ستخنقو كلسوؼ تحجز الناس 

. كلكنا نظرنا فوجدن ا أٌف ىذه الهجمة قد انحسرتن كالمسلمين عن معرفتو كاإليماف بو بعد اليـو
كنظرنا كإذا بهذا الهياج قد ذابن كبهذه األمواج المتبلطمة قد ىمدت كاختفتن كتألقت العقيدة 
اإليمانية في قلوب المسلمين كازدادكا إيمانان بكتاب اهلل عز كجل بل ازداد المؤمنوف بهدم اهلل 

 .سبحانو كتعالى ككتابو

 

بعيد كرأينا من ييشكك بسنة المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن كرأينا  كنظرنا في التاريخ القريب كال
كيف تيجند لهذا التشكيك األمواؿ الكثيرة كالجهود الوفيرة كنظرنا فوجدنا بأعيننا الدعم الخارجي 
ااتي من جهاتو ال نشك في قوتها كال نرتاب في أىميتهان فلالـ  ؿ ىذا العمل كلو؟ إالـ  لت 

ة بالماؿ الوفير كالمكلوءة بحماية األعداء من شياطين اإلنس كالجن؟ ذابت ىذه الجهود المدعوم
ىذه الجهود كتبددت كذىبت أدراج الرياح كاستقرت الحقيقة كازداد المؤمنوف إيمانان بسنة رسوؿ 

 .اهللن كازدادكا ارتباطان بسيرتون كازدادكا سيران على نهجو

 

ييلحف على تالوير حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتأملنا أيضان في الماضي فرأينا من يػيلٍّ  ك 
أنو كاف مجرد مالل و اجتماعين كأنو كاف بعيدان عن الغيبيات المتمثلة في الوحي كالنبوة 

كالمعجزات كالخوارؽ كنحوىا. كنظرنا فوجدنا كيف أف ىذه الدعوة كانت مدعومةن بالماؿ الوفير 
ومة بوسائل اإلعبلـ المختلفة الكثيرة كربما كاف في كمدعومةن بالقول المتضافرة الكثيرة كمدع

الناس من يتالوركف أٌف ىذا العمل غطى أك كاد أف ييغطي على الحقيقة كأف المسلمين أك أف 
الجيل الالاعد الجديد سينشأ بعيدان عن معرفة ىوية محمد صلى اهلل عليو كسلم بسبب شدة 

 .الائر كاألبالارككثافة ىذا الغبار الذم أيثير أماـ العقوؿ كالب

 

ال أقوؿ تطلع من جديد بل ىي طالعة  -كنظرنا كإذا بهذا الغبار ينجلي كإذا بشمس ىذه الحقيقة 
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كلكٌن أشعتها بددت ذلك الغبارن كأتلفت ذراتو كقضت على كل تلك السحب الداكنة التي 
لكثيرة اجتمعت عليها قول الشرؽ كالغرب كاجتمعت من أجلها كفي سبيل الرصد لها األمواؿ ا

 .الطائلة

 

كىنالك أمثلة كثيرة جدان أيها األخوة كل ذلك يجسد كيؤكد معنى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 
اًفري   "كفى "ييرًيديكفى أىف ييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى الل وي ًإال  أىف ييًتم  نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

 

 -لواقع المرئي الذم بوسعنا جميعان أف نتبينون نعم ىنالك أمواؿه كثيرة ىذه الحقيقة يجسدىا ىذا ا
تجند كلها في سبيل الكيد لدين اهلل عز كجلن كترسل ىذه  -ربما ال تأكلها النيراف كما يقولوف 

األمواؿ ال بالمبليين بل بالمليارات لتيعطى بدكف حساب لكل من يعلن أنو مستعده لتحطيم دين 
عالى. كمع ذلك فلن يىالديؽ على ىذه الجهود إال قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ًإف  اهلل سبحانو كت

يػيٍنًفقيونػىهىا ثيم  تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىسٍ  ًبيًل الل ًو فىسى رىةن ثيم  يػيٍغلىبيوفى" ال ًذينى كىفىريكا يػيٍنًفقيوفى أىٍموىالىهيٍم لًيىاليدُّكا عىٍن سى
ييالدؽ ىذا القرار لكاف لبعض الناس أف يرتابوا كيتشككوا فيون  ىذا قرار اهلل .. كلوال أف الزمن

 .كلكن العالر كالزمن بل األحقاب كلها تؤكد ىذه الحقيقة الربانية

 

كلكن عندما نجد أف المسلمين في بعض الظركؼ كاألحواؿ ييغلبوف كيقهركفن كأف الدائرة تدكر 
نى ذلك أف اإلسبلـ ىو الذم غيلب عليو فليس معنى ذلك أف اإلسبلـ ىو الذم قيهرن كليس مع

على أمره. تلك خطيئة يقع فيها كثير من الناس كلما رأكا المسلمين ظنوا أنهم ييجسدكف اإلسبلـن 
كظنوا أف ىنالك تبلزمان بين كاقع المسلمين أيان كانت أحوالهم كبين اإلسبلـ الذم ال يأتيو الباطل 

 .من بين يديو كال من خلفو

 

ان قد دارت رحاه كأف الغلبة قد تحققت فعبلن ألكلئك األكغاد من أعداء دين اهلل عندما تجد أٌف قهر 
عز كجل فلف الغلبة ال تنح  على اإلسبلـ كإنما تنح  على المسلمينن كتنح  على أمو من 
المسلمينن ىل انحطت الغلبة في يوـو ما على المسلمين الذين صدقوا ما عاىدكا اهلل عليو؟ ما 
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 .عاذ اهلل

 

نحطت الغلبة في يوـو ما على المسلمين الذين ضحوا بأموالهم كتجاراتهم في سبيل مرضاة ىل ا
 .ربهم؟ ما عاذ اهللن ما حالل ىذا

 

ىل انحطت الغلبة في يوـو ما على المسلمين الذم يراقبوف بدقة سيرىم على صراط اهلل 
إلى الجادة مؤمنين  كتمسكهم بهدم رسوؿ اهلل فلذا اشتطت بهم السبل أك انحرفوا عادكا سريعان 

 .تائبين  يبين؟ ما عاذ اهلل

 

عندما تدكر رحى الغلبة على المسلمين إنما تدكر على أكلئك المسلمين الذم ضحوا بأكامر اهلل 
في سبيل دنياىمن كالذين تناسوا عهدىم مع اهلل في سبيل تجاراتهمن كالذين تناسوا السير على 

جة من ىنا كىناؾ؛ عندئذو يسل  اهلل سبحانو كتعالى عليهم صراط اهلل في سبيل اتباع السبل المتعر 
أكلئك األعداء. عندئذو ربما تتبدد منهم القول كيقلب اهلل سبحانو كتعالى عزىم إلى ذؿن كلكن 
إياكم أف تتالوركا أف ىذا يساكم أف اإلسبلـ ىو الذم قيهرن كأف اإلسبلـ ىو الذم غيلب على 

لمزرم مظهران لحقيقة اإلسبلـ؟ ينبغي أف نتبين ىذه الحقيقة جيدانن أمره. متى كنا نحن بهذا الواقع ا
عندما نكوف نحن المسلمين مظهران لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "رًجىاؿه ال  تػيٍلًهيًهٍم ًتجىارىةه كىالى بػىٍيعه عىن 

اًة يىخىافيوفى يػىٍومنا تػىتػىقىل   ًإيتىاًء الز كى ًة كى ًإقىاـً الال بلى بي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاأٍلىٍبالىاري" عندما نكوف نحن ًذٍكًر الل ًو كى
المسلمين مظهران لهذا الوصف الرباني للمسلمينن كونوا على يقين أف أحدان لن يستطيع أف يتغلب 
علينان كأف قول الشر مهما كانت مدعومة بالماؿن كمهما كانت مدعومة بالسبلح كمهما كانت من 

غربانن فلف اهلل سبحانو كتعالى سيحمي عباده الالالحينن كلسوؼ الكثرة يمينان كشماالن كشرقان ك 
يجعل الغلبة لهمن كلكن أرني من انطبع عليهم قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "رًجىاؿه ال  تػيٍلًهيًهٍم ًتجىارىةه 

اًة يىخىافيوفى يػىٍومنا تػى  ًإيتىاًء الز كى ًة كى ًإقىاـً الال بلى  "تػىقىل بي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاأٍلىٍبالىاري كىالى بػىٍيعه عىن ًذٍكًر الل ًو كى

 

عندما يؤكؿ حاؿ المسلمين إلى ىذه الالفات التي كصفهم بها ربنا سبحانو كتعالىن أريك كيف 
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يكوف نالر اهلل سبحانو كتعالى للمسلمين؛ ذلك ألف اإلسبلـ عندئذو يتجسد فيهم كلما كاف 
مين أف ينتالركا عندما أصبحوا أكعيةن أمينةن اإلسبلـ دائمان ىو المنتالر فكاف البد لهؤالء المسل

لهذا الدين اإلسبلمي. كلكني أنظر كأنتم تنظركف تجدكف غثاءن كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 .كسلم كغثاء السيل

 

مسلموف كإذا رأينا سبيبلن تلتمع أمامنا فيو ضمانة لتجاراتنا كأموالنا كشؤكننا الدنيوية )نقه من 
كربما بررنا لكي نحظى بالخيرين معان في كقتو كاحدن لكي نعانع دنيانا كشهواتنا أصل التسجيل( 

كأىوائنا كلكي نظل أيضان متوجين بالظاىر بلسبلمنا الذم أعز  بائنا كأجدادنا في يـو من األياـ. 
 .ىذا ىو كاقعنا أيها اإلخوة

 

بناتهمن كننظر فنجد أف اهلل زجهم  عندما ننظر إلى ااباء الذين ككل اهلل إليهم تربية أكالدىم تربية
في امتحاف بسي ن إما أف يفضل ااباء أكامر اهلل سبحانو كتعالى تجاه بناتهم كأكالدىم كيخسركا 

مستقببلن من المستقببلت الدنيويةن كإما أف يضمنوا ألنفسهم ىذا  -بالوىم ال بالحقيقة  -
كالدىم كبناتهمن يضعهم اهلل أماـ ىذا المستقبل الموىـو كيعرضوا عن أكامر اهلل في تربيتهم أل

االمتحاف اليسير كالبسي  فماذا نجد؟ نجد أنهم طوكا دين اهلل سبحانو كتعالى كتناسوا أكامره 
كنسوا قولو أك تناسوا "فابتغوا عند اهلل الرزؽ"ن "كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان 

اهلل سبحانو كتعالىهلل "قوكا أنفسكم كأىليكم ناران كقودىا نحن نرزقك كالعاقبة للتقول". كنسوا قوؿ 
الناس كالحجارة عليها مبلئكة غبلظ شداد ال يعالوف اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف" ننسى أك 

ن نعرض عن أكامر اهلل التي ككلها إلينا  نتناسى كل ىذا كنتمسك بالضمانة للمستقبل الموىـو
ة الواجبة لبناتنا سلوكان كحشمةن في كل المستويات كعلى كل كعلقها في أعناقنا اتجاه التربي

 .األصعدة

 

لو أننا أماـ ىذه التجربة كأماـ ىذا االمتحاف الالغير ركلنا بقدمنا ىذا المستقبل الموىـو كتمسكنا 
" "إف  الل وى ىيوى ا ًة بالمستقبل الذم ضمنو اهلل لنا عندما قاؿ "فىابٍػتػىغيوا ًعندى الل ًو الرٍٍّزؽى لر ز اؽي ذيك اٍلقيو 
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اٍلمىًتيني" "ال نىٍسأىليكى ًرٍزقنا" عندما أتمسك بضمانة اهلل كألقي جانبان ضمانة العبد كضمانة الدنيان 
انظركا كيف ييبعد اهلل سبحانو كتعالى  نذاؾ عنا أشباح المتغلبينن كأكىاـ المسيطرين ككيف أف 

 .الغلبة تكوف لعباده المسلمين

 

كىمه كبير يقع فيو كثير من المسلمين كربما جرىم إلى بعضو من الريب في عدالة اهلل أيها اإلخوة 
ككعدهن كذلك عندما يتالوركف أف المسلمين يساككف اإلسبلـن كأف اإلسبلـ يساكم ىؤالء 

 .المسلمين. ىذا خطأ كبير

 

بين تلك األمم اإلسبلـ الحقيقي ال يقهر .. يظل عزيزان حتى في عقر دكر الكفرن يظل ممنعان حتى 
كالدكؿ التي تالطنع الخط  ليل نهار للمكر بدين اهلل سبحانو كتعالى. فكيف ال يكوف اإلسبلـ 
عزيزان في دار اإلسبلـ؟! أما المسلموف فشيءه  خر. عندما يتناسى المسلموف أكامر اهلل كعندما 

فسهم بنسبة تعزىم يعرضوف عن اللباب كإنما يتجملوف منو بالقشور فق ن من أجل أف يحتفظوا ألن
إلى اإلسبلـ كإلى التراث كإلى ما كاف عليو ااباء كاألجدادن فلف المسلمين قد ينالوا من الذؿ ما 
ال يمكن أف تتالوركه ألنهم مسلموف في الظاىر كلكنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة كبالنهج 

 .ا من المسلمين الالادقينالذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بو. أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل أف يجعلن

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ا٠بوُ ٚاٌٍئَ اٌنٞ أؾؾ ف١ٗ وض١و ِٓ إٌبً

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
ك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن علي

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

بلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كس
 . أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف األعاجيب في ىذه الدنيا كثيرةن كلكن أعجب ما يمكن أف تراه عين أف ترل في الناس أيناسان 
كنف اهللن كيتغذكف على مائدة اهلل سبحانو قد أيقينوا أنهم يعيشوف في مملكة اهللن كيتقلبوف في  

كتعالىن كتأتيهم النعم تترل من عند اهلل عز كجلن كيتعرضوف في كل لحظة للمالائب التي إف أتت 
لن تأتي إال من عند اهلل سبحانو كتعالىن كمع ذلك فأنت تجدىم يحاربوف دينو كييبعدكف الناس عن 

كتعالى في أفئدة عباده. تلك ىي األعجوبة الكبرل شرعتو كيغرسوف أسباب الريبة باهلل سبحانو 
 .التي ال أرل أغرب كال أعجب منها في ىذا الكوف

 

كقديمان عٌبر البياف اإللهي عن العجب من أناسو كفركا باهلل عز ك جل كىم يتقلبوف في مملكة اهلل 
فى بًالل ًو كىكيٍنتيٍم أىٍموىاتنا عز كجل كىم  يلوف إلى اهلل سبحانو كتعالى فقاؿ عز من قائل )كىٍيفى تىٍكفيريك 

ـه تعجبي يعبر بو البياف اإللهي عن  فىأىٍحيىاكيٍم ثيم  ييًميتيكيٍم ثيم  ييٍحًييكيٍم ثيم  ًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى( ىذا استفها
حالة أناسو كافرين جاحدين باهلل عز كجل! فكيف بحاؿ من عرؼ اهلل ك من باهلل سبحانو كتعالى 

أه من اهلل كأٌف مآلو إلى اهلل عز كجل؟! كمع ذلك كقف أك أقاـ ييناصب دين اهلل كأيقن أٌف مبد
 !سبحانو كتعالى الًعداء
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أجل ما أظن أف ىنالك أيعجوبة أغرب من ىذهن كإذا كاف ىذا الكبلـ حقيقةن منطقيةن سليمةن فما 
 .أظن أف ىنالك لؤمان أشد من ىذا اللـؤ

 

أعلنوا عن إيمانهم باهلل سبحانو كتعالىن كأعلنوا عن انتسابهم إلى كثيركف ىم أيها األخوة الذين 
ىذا الدين الذم ارتضاه اهلل لعباده شرعةن كمنهاجانن كمع ذلك فأنت تنظر إلى الواحد من ىؤالء 
كإذا ىو ينتالر ألعداء اهلل سبحانو كتعالى كيزدرم دين اهلل سبحانو كتعالى كتعاليمو. تنظر إلى 

كإذا ىو قد حالف أعداء اهلل سبحانو كتعالى على الرغم من ما يتالفوف بو من الواحد من ىؤالء 
مهانةن كعلى الرغم من ما يتقلبوف فيو من فقرو كذؿ. تجد الواحد منهم قد حالف أكلئك الناسن 
كابتعد عن دين اهلل سبحانو كتعالى بل أخذ ييناصب ىذا الدين العداء بكل ما يملك من كسائل 

 .يةفكرية كسبلو عمل

كيف يمكن أف يتالور اإلنساف أف عاقبلن في الناس يتالف بشيءو من اإلنسانيةن كيتالف بشيءو 
من العقبلنيةن ثم ينح  في ىذا الطريع المعوج. بل ينح  في ىذا السبيل من اللـؤ كال أعلم أف 

 ىنالك سبيبلن أشنع منو لؤمان؟

ن ييجرم عليو جراية مالية مستمرةن اإلنساف الذم يجد نفسو محاطان برعاية إنسافو مثلون يرعاه
يعيش على مائدتو صباح مساء. ىل تتالوركف أف كاحدان من ىؤالء الناس يتمتع بعقل يعيش على 

ىذا النم  كالنعم تترل إليو صباح مساء من ىذا اإلنساف الذم يجاكره يكرمو كيعطيو كيمده بالنعم 
ك فيناصب سيده ىذا العداء؟! كيرميو المتنوعة .. ىل تتالوركف أف يقف ىذا اإلنساف أثناء ذل

 بالالفات الشنيعة كيزدريو كيتعالى فوؽ نعمو كفوؽ إكرامو الذم يمده بو؟

ما أظن أننا كجدنا في حياتنان كما أظن أننا سنجد في حياتنا إنسانان بهذا الشكلن مع العلم بأف 
سانية؛ كل منهما يمكن أف اإلنساف مهما أغدؽ النعم ألخيو اإلنساف فبينهما جامعه مشترؾ من اإلن

 يكوف ندان لالاحبو. فكيف إذا كاف ىذا المنعم المتفضل ىو اهلل سبحانو كتعالى؟

أال تركف أيها األخوة إلى أناسو من أبناء جلدتنا من الذين يعلنوف عن إنتسابهم إلى ىذا الدين كمن 
هلل عز كجلن كمع ذلك فلف الذين يعلنوف عن يقينهم بوجود اهلل عز كجل ربان كيوقنوف بأنهم عبيده 

ديدنهم صباح مساء محاكلة تمزيع ىذا الدين بكل ما يملكوف من كسائلن شأنهم صباح مساء أف 
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يالطنعوا بياض الوجو أماـ أعداء اهلل سبحانو كتعالىن أماـ أكلئك الذين أبغضهم اهلل كلعنهم 
 .نو كتعالى الالبلتكطردىم من رحمتو غير مبالين بأف ييقطعوا مما بينهم كبين اهلل سبحا

ىذه الفئة من الناس .. ىذا النم  الغريب من البشر لعلكم جميعان تركنو كلعلكم جميعان تسمعوف 
بأعماؿ الكثيرين منهمن كالعجب أنهم يجمعوف فيما يدعوف بين إيمانهم باهلل عز كجل كبين لؤمهم 

بياف اهلل سبحانو كتعالى عبر عن تجاه اهلل سبحانو كتعالىن كلو كانوا كافرين لما تعجبنا مع أف 
 .العجب العجاب من كفرىم كىم يتقلبوف في قبضة اهلل سبحانو كتعالى

 

كنحن نقرأ فيما نقرأ من كبلـ اهلل عز كجل بيانان يذيب اإلنساف خجبلنن كلكن لو كانت لديو قابلية 
ًة اسٍ  ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى لخجل. نقرأ قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل )كى جيديكا ًادى

ٍم لىكيٍم ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو( ماذا قاؿ بعد ذلك؟ )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًني كىىي 
فق  بين جوانحو كتحرر من لؤمون عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن(. لو أٌف إنسانان تكاملت اإلنسانية 

أصغى جيدان إلى ىذا الكبلـن لذاب خجبلن من اهلل سبحانو كتعالىهلل )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّيػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن 
 .(ديكًني كىىيٍم لىكيٍم عىديكه 

أف  أنا الذم كرمتكمن كأنا الذم رفعت لكم شأنانن كأنا الذم أسجدت لكم المبلئكة كأمرت إبليس
يسجد لكم تكريمان كتبجيبلن. كاليـو تعرضوف عن ىذا الذم كرمكمن تعرضوف عن ىذا الذم 
بٌجلكمن تعرضوف عن ىذا الذم أسجد لكم مبلئكتون كتتخذكف عدككم الذم استكبر عليكم 

تتخذكف منو كليان من دكني كيف يكوف ىذا؟ ىذا الكبلـ يوجو إلى كثيرو منا اليـو من اهلل سبحانو 
كالداعي لكي يذكب ىؤالء الناس خجبلن كحياءنن ال داعي إلى أف يتالفوا بأكثر من إنسانيةن  كتعالى

كلكن عندما تتساق  معاني اإلنسانية من كجودىمن كيتحولوف إلى بهائم أك إلى أح  من بهائمن 
فلف العجب ينتهي عندئذ ذلكن ألنهم يدخلوف عندئذو في قائمة من قاؿ اهلل عز كجل عنهمهلل 

نًس  لىهيٍم قػيليوبه ال  يػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلىهيٍم أىٍعيينه ال  يػيبٍ )كىلىقى  ًثيرنا مٍّنى اٍلًجنٍّ كىاإٍلً اًلريكفى ًبهىا ٍد ذىرىٍأنىا ًلجىهىن مى كى
اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ(. كعندما تتساق  معاني اإلنساني ۚ  كىلىهيٍم  ذىافه ال  يىٍسمىعيوفى ًبهىا  ة من أيكلىًَٰئكى كى

اإلنساف كيغدك ىذا الكائن المخلوؽ أضٌل كأحٌ  من األنعاـن فما معنى العجب عندئذ؟ نعم .. 
 .يزكؿ العجب في تلك الحالةن كأعتقد أف ىذا ىو حل اللغز الذم نراه أمامنا اليـو
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دأبهم كديدنهم أف  -بحسب الظاىر فيما يدعوف  -ما أكثر ما نجد صباح مساء أناسان مسلمين 
عبيدان ألعداء اهلل عز كجل كأعداء دينون دأبهم كديدنهم أف يتلقوا األكامر ال من خالقهم يكونوا 

الذم إليو مآلهمن ال .. بل من أعدائهم كأعداء موالىم كخالقهم سبحانو كتعالىن دأبهم أف يالغوا 
الذم  السمع جيدان إلى التعاليم التي تأتي من العدك المستعمر؛ من العدك الذم أذلهمن من العدك

يخط  للمزيد كالمزيد من اقتناص حقوقهم؛ يالغوف السمع إلى تلك األكامر ليقولوا لهم ما يقولو 
 .العبد الذليل المهين لسيده المطاع األمين لبيك لبيك

أما اإللو الذم خلع فسول كالذم إليو المآؿن كالذم بيده كل شيءن كالذم ال يتنفس ىؤالء 
ي كيانهم لحظةن فلحظةن أما ىذا اإللو فيا للعجبن إنهم لمحجوبوف الناس إال بالقدرة التي يبثها ف

 .عنو

 .لكن ال عجبن ألف اهلل سبحانو كتعالى قد حلل األسباب كبين الخلفيات

ىذا شيءه أيها األخوةن الشيء الثاني أف اإلنساف عندما يجد نفسو أماـ ىذه الظاىرةن أناس عرفوا 
اهلل كأعدائهمن ثم إنهم يوالونهم. عندما يجدكا ىذه الظاىرة  اهلل ثم إنهم يحاربونون كعرفوا أعداء

ينبغي عليو أف يعلم أف لو كظيفتين اثنتينن ينبغي أف يعلم كقد عافاه اهلل من أف ينح  إلى ىذا 
الدرؾ فيكوف مثل ىؤالء الذين ىبطوا إلى الدرؾ األدنى من الذؿ كالمهانةن ينبغي أف يعلم أف لو 

 :كظيفتين اثنتين

لىهلل أف يسأؿ اهلل العفو كالعافية كأف يمعن في التمسك بنقيض ىذا النهج المنح . الوظيفة األك 
األكلى أف يعلم كله منكم أف مواله ربو كخالقون ىذا ىو موالنا كال مولى لنا سواه إطبلقان. كمن ثم 

لك أف نضحي فلف كاجبنا أف نالغي إلى ما يقولو لنا ىذا المولىن فننفذ أكامره تمامانن كإف اقتضى ذ
في  سبيل ىذه األكامر بكل ما يمكن أف تتالوركه من مشتهيات كأىواء؛ تنفذكف أكامر اهلل 

كتعلنوف أنكم على استعداد لتطبيع ما قد أمرن كللترفع عما قد نهىن كإف كاف في ذلك خسارة 
كلن  دنيان كإف كاف في ذلك خسارة أمنو أك طمأنينةن كإف كاف في ذلك تعريضه الحياة للهبلؾن

يقع اإلنساف في مغبة شيء من ذلك أبدان كإف الح لو في بادئ األمر أنو ال بد أف يضحي من أجل 
 .أف يظهر صدقو مع اهلل سبحانو كتعالى

 .ىذا ىو كاجبنا .. فهل عسيتم أف تنحرفوا عن ىذا الواجب كأكلئك اللؤماءن إياكم أيها اإلخوة
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أنكم بعيدكف عن ذلك اإلنحطاط الذم يهوم إليو اجعلوا ديدنكم أف تعلنوا أماـ اهلل عز كجل 
أكلئك الذين جعلهم اهلل أدنى درجةن من األنعاـن ليكن لساف حالكم معلنان أنكم مع اهلل كأنكم 
خاضعوف لوالية اهلل الذم أحبكم كالذم بجلكم كالذم كرمكمن كفسٍّركا ىذا بتطبيقكم ألكامره 

أكالدكم كفي حع بناتكم قبل أكالدكم الذكورن كابتعادكم عن نواىيو في حع أنفسكم كفي حع 
 .كأنتم تعلموف جيدان معنى ىذا الكبلـ الذم أقولو لكم أيها اإلخوة

قد تجدكف أف أكلئك األعداء يتخذكف من بناتكم أكراقان لربحهم كخسارتكم فاجعلوا أنتم من 
 .علموهأكالدكم كبناتكم أكراقان لربحكم كلخسارتهم ىذا ىو أكؿ كاجبو ينبغي أف ت

الواجب الثانيهلل أف ال نيأس من ركح اهلل كأف نعلم أف الزبد الطافي يضمحل كيزكؿن كأف الحع 
كالمفيد سيمكث في األرض. ذلك ىو قرار اهلل. كىل ىنالك زبده أكثر جفاءن كأكثر ىباءن من 

نٍػزىؿى ًمنى الباطل الذم تركنو كالذم نتحدث عنو اافن كأنتم تقرأكف كبلـ اهلل سبحانو كتعالىهلل )أى 
ا رىابًينا  اًء مىاءن فىسىالىٍت أىٍكًديىةه ًبقىدىرًىىا فىاٍحتىمىلى الس ٍيلي زىبىدن كىًمم ا ييوًقديكفى عىلىٍيًو ًفي الن اًر ابًٍتغىاءى  ۚ  الس مى

ًلكى يىٍضًربي الل وي اٍلحىع  كىاٍلبىاًطلى فىأىم ا ال  ۚ  ًحٍليىةو أىٍك مىتىاعو زىبىده ًمثٍػليوي  ز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا يىنفىعي كىذىَٰ
(. ىذا كبلـ اهلل سبحانو كتعالى  .الن اسى فػىيىٍمكيثي ًفي األىٍرًض كىذىًلكى يىٍضًربي الٌلوي األىٍمثىاؿى

 

كمن عظيم كباىر حكمة اهلل أنو يجعل من مخلوقاتو الكونية نماذج لحقائقو التشريعيةن يرينا اهلل  
بشكل مخيف على كجوه السيوؿ الداىمةن كما ىي إال دقائع حتى يزكؿ ىذا الزبد كيف يربو 

الزبد كينمحي كينمحعن كإذا ىو ال شيءن كالقرار للخير الذم ليلتالع باألرض كال يزكؿ. ىذا 
 .الذم كٌونو اهلل أماـ أبالارنا ىو نموذجه للحع الذم كضعو اهلل أماـ بالائرنا

من محاربة دين اهللن كمن الكيد إلى اإلسبلـن كمن السير أرأيتم إلى كل ىذه المظاىر الزائفة 
بمهانةو كذؿ لخدمة أعداء اهلل سبحانو كتعالىن أرأيتم إلى ىذا كلو إنو الزبد الطافين إنو الزبد الذم 
سيذىب جفاءن كال كاهلل ال يمكن لشيء من ذلك أف يعلع بذىن إنسافو عاقلن كال يمكن لشيء 

شاءىا اهلل سبحانو كتعالى أف تكوف موئبلن لدينو بشكلو من من ذلك أف يستقر على أرضو 
األشكاؿن كلو كانت أليدم البغي كلو كاف للعقوؿ المدجلة كالخادعة لو كاف لها أف تفعل شيئان 

 .لهلك ىذا الدين منذ قركف متطاكلةن كالختنقت حقائقو منذ أزمنة بعيدة



  

 ~1839 ~ 
 

ىذا الدين جبلء ككلما ازدادت حقائقو نضارةن كلكن ىا أنتم تركف أف الزمن كلما امتد كلما ازداد 
ينبغي أف نعلم ىذا كذاؾن كلكن ما ينبغي أف تنسينا الحقيقة الثانية كظيفتنا األكلىن فاهلل ينتالر 
لدينو عن طريع الالفوة الالالحة من عبادهن فكونوا أنتم ىذه الالفوة الالالحة من عباد اهلل 

 .سبحانو كتعالى

أف يجعلنا من خيرة عبادهن كأف يوفقنا للسير على صراطون فاستغفركه أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى 
 . يغفر لكم
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 (لزً اإلَٔبْ ِب أوفوٖ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

د صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
 . أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

 

ليس غريبان أف يستمر الخالع الكريم سبحانو كتعالى في إمداده لعباده بالنعم كااالء التي ال تنقطع 
الىن كمع استمرار نسيانهم لفضلون بل مع استمرار إشراكهم مع استمرار إعراضهم عنو سبحانو كتع

لغيره معو سبحانو كتعالىن كلكن الغريب حقان أف يكوف العبد كىو يعلم أنو عبده هلل سبحانو كتعالى 
مستمران في عكوفو على إعراضو عن اهللن كنسيانو لفضل اهلل سبحانو كتعالىن مع ما يرل من النعم 

كفي تطوافها من حولو في كل حاؿو كفي كل كقتو ك ف؛ أف ال ينقطع رفد التي تستمر في مجيئها 
اهلل عن عباده سواءه كانوا طائعين أك عاصين ليس غريبانن ألف اهلل سبحانو كتعالى كصف نفسو 

ًء ًمٍن عىطىاًء رىبٍّ  ؤيالى ًء كىىىَٰ ؤيالى كى كىمىا كىافى بالرحمة لعباده جميعان كىو القائل سبحانو كتعالىهلل )كيبلًّ نًُّمدُّ ىىَٰ
 .(عىطىاءي رىبٍّكى مىٍحظيورنا

 

كلكن العجب الذم ال ينتهي .. أف يعلم العبد أف مواله كخالقو ىو اهلل سبحانو كتعالىن كأف يتأمل 
فيدلو عقلو على أنو ال يوجد مالدره للنعمة التي تفد إليو من سماءو أك من أرض إال من عند اهلل 

األلطاؼ كىذه النعم لو انقطعت عنو لهلك ىذا اإلنسافن يعلم  سبحانو كتعالىن كىو يعلم أف ىذه
ىذا كلو كيرل مائدة اهلل مبسوطة أمامو ال ينقطع رفدىا كال ينقطع خيرىان كمع ذلك تجده معرضان 
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عن اهلل سبحانو كتعالىن مستكبران على أكامره؛ يأمره فيتأبىن ينهاه فيتمرد على نهيون يحذره من 
كأعداء دينو فبل يلتفت إال إليهمن كال يأخذ كصاياه كنالائحو إال منهم. ذلك االلتفات إلى أعدائو 

 .ىو العجب العجاب يا أيها األخوة

 

كىذه ىي حالنا .. ننظر فنجد أف السماء تمطر كال ينقطع رفدىا عن اإلنساف أبدانن كىو يعلم أف 
إلى ما يشبو البعوض الذم  اهلل سبحانو كتعالى لو قطع رفده ىذا مدةن من الزمن اؿ ىؤالء الناس

 .يبحث عن المستنقعات

 

كيرل ىذا العبد كيف أف اهلل سبحانو كتعالى مستمره في تسخير أرضو لتتفجر رزقان كطعامان رغيدان 
كخيران كفيرا ككنوزان ال تنقطع لهذا اإلنساف الذم ميزه اهلل على عباده ككرمو بكل مظاىر التكريمن 

 .اهلل عز كجليرل العبد ىذا كىو معرضه عن 

 

ييدعى إلى شرعة اهلل فيشمئز منها كيبحث عن قمامات الشرائع لدل أمثالو من الناس بل لدل 
 .أعدائو من عباد اهلل سبحانو كتعالى

 

ييذكره اهلل سبحانو كتعالى بألوىيتو لو كفضلو السابغ عليو كبضركرة اعترافو كشكره لون كلكنو ييلوم 
يتناسى أك يتجاىل أف هلل عليو فضبلن ىذا إف لم ييكابر في رأسو ذات اليمين كذات الشماؿ ك 
 .إنكاره لربوبية اهلل سبحانو كتعالى

 

ىذا الواقع الذم نراه بأعيننا ىو أغرب ما يمكن أف يتالوره أحدنا عن كاقع اإلنسافن ذلك ألننا 
ذكؽ. فأين ىي منذ أف عرفنا اإلنساف كحقيقتو عرفنا أنو ذا شعور كأنو ذا إدراؾ كأنو ذا حساسية ك 

 حساسية ىذا اإلنساف كذكقو كشعوره أماـ ىذا الواقع العجيب؟
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انظركا إلى سماء اهلل عز كجل كيف يتالل خيرىا باألرض دكف انقطاعن كانظركا إلى عباد اهلل أك 
أكثرىم الذين يتحركوف في مناكب األرض كيف يسعوف الىثين إلى عالياف اهلل! إلى الوقوؼ في 

 !حانو كتعالى محادين كمكابرينكجو حدكد اهلل سب

 

انظركا إلى ىؤالء الذين ييدعوف إلى االصطبلح مع اهلل عز كجلن فيشمئزكف كيكابركف كيستمركف 
في إعراضهم كاستكبارىم على اهلل سبحانو كتعالىن ككله منهم يعلم أنو لوال ىذه النعمة التي تهمي 

غدا ىذا اإلنساف المستكبر على اهلل من السماء كالتي تتفجر من األرض؛ لوال ىذه النعمة ل
 ..!!سبحانو كتعالى أحقر مخلوؽو يسير في جنبات األرض! فهل من أمرو أعجب من ىذا

 

كمع ذلك فلو أف خطاب اهلل عز كجل لم يكن يذكرنا بين الحين كالحين بضركرة الرجوع إلى اهلل 
لنعمون لو لم تكن  يات اهلل كاالصطبلح معون بضركرة االعتراؼ بربوبية اهلل عز كجل كالشكر 

تترلن كلو لم تكن مذكراتو تقرع  ذاننا بين الحين كااخرن لقلنا إف اإلنساف قد ينسىن كما سمي 
اإلنساف إنسانان إال ألنو ينسىن كلكننا نعلم أف المذكرات تقرع  ذاننا صباح مساءن كمع ذلك فلننا 

 .نأبى أف نتذكر

 

ا بذلكن ثرنا كتأبينا كأعلنا عن االشمئزازن كاتجهنا إلى شطر كإذا الحقىنا من يريدكف أف يذكركن
أكلئك الذين يعادكننا كيستعبدكننا كيحاكلوف أف يسومونا سوء العذاب بكل الوسائلن نجعل منهم 

 .أكلياء لنا من دكف اهلل عز كجل

حقو أغربي ما تراه من حاؿ اإلنساف أنو يستمر في نهجو المنحرؼ اللئيم ىذا كخطاب اهلل يبل
ري الل ًو يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الس   اًلعو غىيػٍ ٍل ًمٍن خى ا الن اسي اذٍكيريكا نًٍعمىةى الل ًو عىلىٍيكيٍم ىى اًء كىاأٍلىٍرًض قائبلنهلل )يىا أىيػُّهى مى

الى ًإلىوى ًإال  ىيوى فىأىن ى تػيٍؤفىكيوفى( خطاب اهلل يبلحقنا كنحن نفر ىاربين معرضين كقد تلبسنا بأشنع 
ن كالؤنا نعطيو ألعداء اهلل عز كجلن كاإللو المتفضل علينا المتكـر الذم ال يقطع عنا مظاىر  اللـؤ

رفده في ليلو كنهار نواجهو بالتمردن نواجهو باإلعراضن ال بل في كثيرو من األحياف نواجهو بالحرب 
 ئدتولشرائعو كأحكامو ككصاياه كنالائحو. كىو مع ذلك كقبل كبعد ذلك ال يقطع عنا رفده؛ ما
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مبسوطةن نعمو عليها كفيرةن كمعظم من يتحلقوف حوؿ ىذه المائدة لؤماءن بل ما كجدت لؤمان 
 .أشنع من ىذا اللـؤ أيها اإلخوة

 .يأمرنا اهلل باألخبلؽ الراشدة الحميدة التي يعود مآلها إلينا فنحارب ىذه األخبلؽ الحميدة

اهلل كأكامره؛ حارسين لها في بيوتنا  يأمرنا اهلل سبحانو كتعالى بأف نكوف قوامين على حدكد
كأسواقنان فنعرض عن ىذا الذم أمرنا بو اهلل كنسعى جاىدين لبلستمساؾ بنقيض ىذا الذم يأمرنا 

 .بو اهلل سبحانو كتعالى

كيذكرنا اهلل بلطف بأف نعلم فضلون كأف ندين لو بالوالء كالشكرن فنعرض عن ىذا الذم يوصينا بو 
 .كنمعن في االسترساؿ في غينا كأىوائنا كشهواتناكيتلطف في تذكيرنا بو 

ًء ًمٍن عىطىاًء رىبٍّكى كىمىا كىافى عىطىاءي رىبٍّكى  ؤيالى ًء كىىىَٰ ؤيالى كمع ذلك فلف نداء اهلل يقوؿهلل )كيبلن نًُّمدُّ ىىَٰ
 .(مىٍحظيورنا

 

دةن ىو ال كسيلة أيها األخوة لكي نتخله من ىذا الداء العضاؿ الذم نعاني منو إال كسيلة كاح
أف تلتجئ القلة الالالحة من عباد اهلل سبحانو كتعالى إلى أعتاب اهلل كإلى ألطاؼ اهلل سبحانو 
كتعالى تستجديو أف يلهم ىؤالء التائهين بل ىذه الكثرة الكاثرة من التائهين حسن الرجوع إلى 

 .صراطون حسن اإلنابة إلى ساحة عفوهن ليس لنا من سبيلو إال ىذا أيها اإلخوة

 

اهلل إف اإلنساف ليعجب عجبان ييذيب الحشاشةن عندما يسير في ىذه الشوارع في ىذه األياـ ك 
فيرل  ثار نعمة اهلل عز كجل منبسطة حولو أٌنى ذىبن ككيفما التفت ثم ينظر إلى ىؤالء الذين ما 

هم؛ ينظر يزاؿ موالنا كخالقنا مستمران في إكرامهم كفي إعطائهم كفي إرساؿ النعم التي ال تنقطع إلي
إليهم كإذا بهم مستكبركف عليو كإذا بهم متأبوف على شرعون كإذا بهم ربما يسخركف من كصاياه 

 .ككبلمو

 

 .انظر إلى ما يعامل اهلل بو عباده ثم التفت إلى ما يعامل العباد بو موالىم كخالقهم سبحانو كتعالى
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كىو الذم إذا أخذن أخذ أخذ عزيز أما اهلل سبحانو كتعالى فهو القوم كىو العزيز كىو الجبار 
مقتدرن ال يمنعو أم مانع من أف ييذىب كل ىذه النعم كىذه ااالءن كأف يمطر علينا بدالن من ذلك  
كل ألواف السخ  كأسباب الهبلؾ. ما الذم يمنعو من ىذا؟ ىو القوم .. أما نحن الذين نستكبر 

ن فنحن الضعاؼ مثاؿ الضعف مثاؿ الذؿ على اهلل كالذين نتأبى على كصايا اهلل سبحانو كتعالى
 .مثاؿ الوىن البلشيء

لو أف اهلل سبحانو كتعالى تخلى عنان كلو أف اهلل سبحانو كتعالى قطع رفده عنا. من ىو اإلنساف؟ 
من ىو ىذا اإلنساف المستكبر على اهلل عز كجل؟ ىو ذاؾ الذم قاؿ اهلل عنوهلل "كخيلع اإلنساف 

تنقطع عنو عناية اهلل سبحانو كتعالىن كاهلل لبعوضةه تجوب المستنقعات ضعيفان" ىذا اإلنساف عندما 
أقول من ىذا اإلنساف. أجل. كىا أنتم تركف الدالئل البعيدة التي تنبهكم إلى ىذه الحقيقة عندما 
يسل  اهلل سبحانو كتعالى على أحدنا حشرةن من ىذه الحشراتن ما الذم يستطيع أف يعمل اهلل 

 سبحانو كتعالى؟

كرمنا كيعطينا على الرغم من لؤمنا كىو القومن أما نحن ... فنواجهو باللـؤ كنواجو إكرامو ي
بالتمرد كالتأبي كالثورة على نالائحو ككصاياه كنحن الضعاؼن لو أننا كنا أقوياء نستند إلى ىذه 

ا القوة في لؤمنان نستند إلى ىذه القوة في استكبارنان إذان لربما خنع المنطع لشيء من ىذ
التالرؼ. لكن يا ىذا ما ىو رأسماؿ لؤمك؟ ما ىو رأسماؿ استكبارؾ؟ ما ىو رأسماؿ تأففك من 
كصايا اهلل عندما يأمرؾ؟ يوصيك لماللحتك أف تسير على النهج الذم شرعو اهلل لكن ما ىو 

 رأسمالك؟

 

إذا شاء اهلل عز كجل أف يتجلى عليك بجبركتو. ترل ىل ستستمر في لؤمك لحظة كاحدة؟ ىل 
ستقول على الثبات على استكبارؾ ثانية كاحدة؟ إذان فيما يستكبر اإلنساف التافو الضعيف! فيما 
يثور كيتمرد على اهلل القوم! ىذا المخلوؽ التافو الذم ال قيمة لون كمع ذلك فانظركا إلى القوم  

ء الضعفاء  كيف يعامل ىؤالء المستكبرين الضعفاءن ال تنقطع رحمات اهلل عنهمن كانظركا إلى ىؤال
 .كيف يعاملوف اهلل سبحانو كتعالى
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أسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل من القلة الالالحة التي ال تزاؿ مستمرةن بفضل اهلل سبحانو كتعالىن 
أسأؿ اهلل عز كجل أف يجعل منها سبيل ىدل كرشد كسر إعادة ألكلئك الكثرة التائهة الضالة إلى 

 . كأستغفر اهلل العظيم صراط اهلل سبحانو كتعالى. أقوؿ قولي ىذا
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 َْ ْشِوُوٛ ُِ  ُْ ُ٘ َٚ ِ ااِل  ُْ ثِبهللَّ ُٓ أَْوضَُوُ٘ ِِ ب ٠ُْئ َِ َٚ 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

مان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبل
 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 .. أٌما بعد فيا عباد اهلل

 

ما مرةن كقفتي فيها على قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالل ًو ًإال كىىيٍم ميٍشرًكيوفى" إال 
المخاكؼ التي ال بد أف تتبدل لكل متدبرو من ىذه ااية. ككم كشعرت بالكثير كالكثير من 

تساءلت بيني كبين نفسي كقلتهلل لو أننا كقفنا مقتالرين عنند ااية األخرل التي يقوؿ اهلل عز 
كجل فيها "كىمىا أىٍكثػىري الن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى" لهاف الخطبن كلرأينا الواقع يؤكد ذلك؛ فأكثر 

على كجو األرض ىم الجانحوف كالجاحدكف باهلل عز كجل. أٌما ىذه ااية فمخيفة حقانن  الناس
 ."تلك التي يقوؿ اهلل عز كجل فيها "كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالل ًو ًإال كىىيٍم ميٍشرًكيوفى 

 

كثرىم إذا نظرت ىذا الكبلـ يتجو إلى الفئة القليلة المؤمنة؛ حتى ىذه الفئة القليلة المؤمنة أيضان أ
كإذا سبرت الغور رأيتهم كاذبين في إيمانهم كمشركين باهلل عز كجل. ىذا ىو الشيء الذم يخيف. 

 ترل كم ىم إذان أكلئك الالادقوف في إيمانهم كالمخلالوف هلل عز كجل في توحيدىم؟
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ىَٰ مىا عىًمليوا ًمٍن ثم إنني عندما أقف على ااية األخرل التي يقوؿ اهلل عز كجل فيهاهلل "كىقىًدٍمنىا ًإلى 
عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاءن م نثيورنا" أشعري بمزيدو من الخوؼ االضطراب كالقلع. ىؤالء الناس قاموا بحسب 
الظاىر بأعماؿ صالحةن كتقٌربوا إلى اهلل عز كجل في الظاىر بخطى حسنةو مقبولةن كلكن ىاىو ذا 

 ."مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاءن م نثيورنا قرار اهلل ييعلن قائبلنهلل "كىقىًدٍمنىا ًإلىىَٰ 

 

ىذا الشيء الذم ييثير القلع كالخوؼ لم تتبدل معانيو مفسرةن أمامي إال في ىذه السنوات 
األخيرةن عندما نظرت كتأملت في حاؿ المسلمين أك أكثر المسلمين كغالبيتهم العظمىن فرأيت 

فئةو تسيري إلى متعتها تسير إلى رغبتها الدنيويةن قد تكوف ىذه  ىذه الغالبية العظمى فئاتن كل
الرغبة متعةن دنيويةن كلهوان مما حرمو اهلل عز كجلن كقد تكوف ىذه المتعة سياسةن جامحةن ال ترضي 

اهلل عز كجلن كقد تكوف ىذه المتعة عالبيةن يبحث اإلنساف أك تبحثي ىذه الفئة عن غذاءو لتنميتها 
 .كلتربيتها

 

ندما نظرت إلى فئات المسلمين ككجدتهم يسيركف في طرائع شتىن تجمع ىذه الطرائع كلها ع
صفة كاحدةهلل أنها تلبي الرغبات الدنيويةن تلبي المالال  العاجلةن كأنظر كإذا بكل فئةو تغطي 
بهذا نفسها بهان كل فئةو تيجمٍّل سيرىا إلى متعتها إلى ىواىا إلى أنانيتها إلى عالبيتها إلى سياستها 

 .الدين اإلسبلمي

 

كانظركا أيها اإلخوة تجدكف ىذه الظاىرة التي تقشعر لها األلبابن كمن ثٌم فلن تقشعر األلباب 
لهذا الذم يقرره بياف اهلل سبحانو كتعالى. انظركا إلى الكثرة الكاثرة من حولنا تلك التي اتجهت 

كالركوف إلى أعدل أعداء ىذا  إلى سياسة استمرأت الركوف إلى العدكن كالركوف إلى الغاصبن
الدينن كلكن ىذه الفئة أك ىذه الفئات كىي تمارس عملها ىذا تسير إلى ىدفها كراء ستارو من 

الدينن شعاراتون مظاىرهن أقوالو ككثيران ما تتخذ من أجهزة اإلعبلـ أبواقان لئلعبلف بكبلـ اهلل سبحانو 
 .ليو كسلمكتعالىن كللتركيج ألحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
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كتنظر إلى فئةن أيخرل أك فئات أخرل استمرأت من الدنيا ما يسيرىا في طريع األىواء المحرمةن  
كما يجعل مجتمعها أشبو بمجتمع من المجتمعات الغربية ال بل أكثرن فما من لوفو من ألواف المتع 

و تغطي كاقعها ىذا المحرمة إال كىو مزدحمه ككاض ه كثائره في مجتمعهمن كلكنها في الوقت ذات
بطنينو إسبلمي كطنين دينين فالمآذف تظل مزدانة باألضواء ك يات اهلل عز كجل تظل أصوات 

المقرئين لها تجاكز طبقات الجون كالمتحدثوف في اإلسبلـ كمعاني اإلسبلـ كالكلمات التي تيعدي 
 .اتشعارات عظيمة كبٌراقةن لئلسبلـ كلها يركج ركاجان كبيران في تلك المجتمع

 

متعه كأىواءه محرمة تسابع المتع التي تسمعوف عنها في المجتمعات األكركبيةن كغطاءه من اإلسبلـ 
 .كالدين

 

كتتابع النظر كالتأمل فتجد فئات تعبد عالبيتهان تعبد انتماءاتهان المذىبية تعبد أنانيتها. كلكن  
السبيل إلى ذلك؟ مرةن  كيف السبيل إلى أف تغذم عالبيتها ىذه؟ كإلى أف تغالب بها ااخرين

أخرل ىو اإلسبلـ .. تتخذ من اإلسبلـ كمبادئو كأحكامو الغذاء األكحد المثالين لتغذية عالبيتهان 
لتغذية أنانيتهان لتغذية انتماءاتها .. كل ذلك في الواقع عبادةه للذاتن لكنو ييغطى ىو ااخر بغيرة 

أك من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  على دين اهلل عز كجلن بكلماتو مستعارة من كتاب اهلل
كسلم. كتنظر إلى ىذه الفئات فتجد أنها ترل بأـ عينها كيف ييمزؽ اإلسبلـ بهذا اإلستغبلؿ كىذا 
ـي إلى مزؽ بل إلى ليقم عن طريع ىذا االستغبلؿ كىذا التسخير!  التسخير! ككيف يتحوؿ اإلسبل

 .ذاتها كأنانيتها كعالبيتهاكمع ذلك فهي تتجاىل ىذان كتمضي سائرةن إلى تغذية 

 

انظركا أيها اإلخوة إلى ما أنظرن كتدبركا كما أتدبرن كالتفتوا يمينان كشماالن تجدكف مالداؽ كبلـ اهلل 
 ."عز كجلهلل "كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالل ًو ًإال كىىيٍم ميٍشرًكيوفى 

 

على أف تستقدـ كل متع أكركبا  فئات مختلفة ... ىذه عاكفةه على أىوائها على رغباتهان ميالٌرةه 
ككل المستحضرات الحديثة من لهوىا المختلف المتنوعن تيالر على أف يستحضر ذلك كلو في 
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مجتمعاتهان ىي غنية ىي تملك ىذا كلو بواسطة الماؿن كلكنها في الوقت ذاتو تغطي نفسها 
ن كالشعارات بغطاءو ال نملك نحن أف نغطي أنفسنا بون فالحديث عن اإلسبلـ صباح مساء

 .اإلسبلمية تمؤل أجهزة اإلعبلـ .. كل ذلك جاىز

 

تنظر إلى فئات أخرل .. كىي تلك التي استسلمت باسم السبلـن ككلكم يعلم ىذا األمرن كنحن 
نسأؿ اهلل عز كجل دائمان أف يقينا رشاش ىذا الببلءن كأف ييحالن أمتنا ضد ىذا االنحراؼن 

أم شارة في اإلسبلـ تبرر ىذا األمرن العدك يقتحم الدكر فتلتفت إلى مقاييس الدين فبل تجد 
باسم التطبيع كغير التطبيع كنحو ذلكن العدك ييدخل كسائل تربيتو حتى في البيوتن العدك يحاكؿ 
أف يشترم النفوس كالضمائر عن طريع الوسائل البلأخبلقية كغير ذلكن كالذين فٌتحوا األبواب 

 ."هم باسم الدين بااية القائلة "كىًإف جىنىحيوا لًلس ٍلًم فىاٍجنىٍ  لىهىامتجاىلوف كمعرضوف كييغٌطوف أنفس

 

يلتفت البسطاء فيسمعوف القر ف ييتلىن كيسمعوف األحاديث الدينية تتكررن كيجدكف المؤتمرات 
كالندكات باسم اإلسبلـ تعاد بين حينو ك خرن كالناس الذين يتاجركف بشعارات اإلسبلـ يػيٌرحب 

 ...اء يقولوفهلل إنهم مسلموفن إنهم ملتزموفبهم. البسط

 

تنظر إلى الفئة األخرل كىي تلك التي ال تيبالي بأف ييمزؽ المسلموف شر ممزؽن ال تبالي بأف 
يتحوؿ المسلموف الذين قاؿ اهلل عنهمهلل "إنما المؤمنوف إخوة فأصلحوا" أصلحوا "بين أخويكم" ال 

نون كيجعل من ااراء االجتهادية المختلفة أسلحةن تفتك تبالي بأف تناقض أمر اهللن فييفسد بين إخوا
في األمة الواحدةن كتجعل من اإلخوة الذين أمرنا اهلل بلصبلح ما بيننا كبينهمن يحيلوف األمر إلى 

 .كسيلة إفسادو فيما بيننا كبينهم

 

أليس  أليس ىذا ىو سبيل لتغذيتي لعالبيتين للمذىب الذم أنادم بون للرأم الذم أجن  إليو؟! 
ىذا ىو السبيل لضمانة تغلبي في الساحة؟! إذان فعلى الدنيا بل على اإلسبلـ العفاءن كليتمزؽ 

المسلموف شذر مذرن كلييسخر الغرب ىذا الواقع في سبيل ضرب المسلمينن المهم أنني تغٌلبتي 



  

 ~1851 ~ 
 

 .في الساحةن كأف رأيي ظهر كتألعن كأنني استطعت أف أجر أكثر الناس إلى ما أرل

 

ا تحوؿ اإلسبلـ إلى سيتيرن كل صاحب رغبةن كل صاحب ىولن كل صاحب متعةن كل كىكذ
صاحب طريعو سياسيو أك غير سياسي ييهرىع إلى اإلسبلـ ليجعل منو غطاءه األمثل. ىذا ىو الذم 

كيوفى"ن يعيدنا إلى يعيدنا إلى القناعة التامة بقوؿ اهلل عز كجلهلل "كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالل ًو ًإال كىىيٍم ميٍشًر 
 ."القناعة التامة بقوؿ اهلل عز كجلهلل "كىقىًدٍمنىا ًإلىىَٰ مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاءن م نثيورنا

 

ىو  -كال شيء غير اإلسبلـ  -ثم إف ىذه الظاىرة تنبهنا إلى شيء  خرهلل تنبهنا إلى أف اإلسبلـ 
ن اإلسبلـ ىو األمل الوثٌاب الذم ييمكن أف تزدىر من األداة الفٌعالة في حياة المجتمعات  اليـو

كراءه طموحات الشعوب ك مالها. لو لم يكين اإلسبلـ ىكذا لما رأت ىذه الفئات سبيبلن إلى أف 
تستر نفسها كتستر انحرافاتها عن طريع اإلسبلـ فق ن ذلك ألنها تعلم أف اإلسبلـ في ىذا العالر 

في ىذا العالر ىو األملن اإلسبلـ في ىذا العالر ىو مطم  ىو السلعة الرائجةن اإلسبلـ 
األبالار. لكن مطم  أبالار من؟ مطم  أبالار األفرادن مطم  أبالار الذين ال مالال  لهمن 

. ىؤالء الناس ىم  مطم  أبالار الذين فرغت قلوبهم من األىواء ااسنة التي تنتحر أكركبا بها اليـو
 .يع ىذه الفئاتالذين ييخدعوف اليـو باإلسبلـ عن طر 

كلنا أف نتأمل أملى خيرو من كراء ذلكن ما دمنا نعلمي يقينان أف اإلسبلـ ىو مطم  أنظار العالم كلون 
كما داـ أف اإلسبلـ ىو األلع الذم تسعد بو حتى بحلمو األفكار كالفئات كالنفوس اإلنسانية 

الذم ييستغل بو اإلسبلـ فلسوؼ يأتي بلذف اهلل يوـه يتغلب الواقع الطاىر على ىذا الواقع 
استغبلالنن لسوؼ يأتي اليـو القريب بلذف اهلل الذم نجد أف ىنالك في الساحة مسلمين ال ييغذكف 
عن طريع اإلسبلـ عالبياتهم كال ييغذكف أنانياتهمن بل ييضحوف بعالبياتهم كبلنتماءاتهم كأنانياتهم 

 .في سبيل كحدة اإلسبلـن في سبيل كحدة المسلمين

يـو القريب الذم تتساق  فيو األكراؽ التي يستر أكلئك المنحرفوف أنفسهم بهان إف سيأتي ال
إلنحرافات سياسيةن إف لسبلو من األىواء المختلفةن أك إلى متع أك إلى أم شيء غير ذلكن 

كلسوؼ يتألع اإلسبلـ في نفوس المخلالين لدين اهلل سبحانو كتعالىن كنسأؿ اهلل عز كجل أنيكوف 
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 .يبا إف اهلل طيبه ال يقبل إال طيبان ىذا الغد قر 

ا ًإلىهيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاء رىبًٍّو فػى  ا أىنىا بىشىره مٍّثٍػليكيٍم ييوحىى ًإلىي  أىن مى ٍليػىٍعمىٍل عىمىبل قيٍل ًإن مى
ا  ."صىاًلحنا كىال ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًٍّو أىحىدن

  لناس. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهللاللهم اجعلنا من ىؤالء ا
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 ٌٙنا ٍّٟ اٌغٙبك فٟ ٍج١ً اٍزؼبكح اٌؾك اه٘بثبً 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

لدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو ا
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

ن مهما أكتوا من القوة  ثبت بالبداىة كباألدلة الواضحة النٌيرة لكل ذم عقل أف المسلمين اليـو
كذخر  الماديةن كمهما أكتوا من الباليرة السياسيةن كمهما أكرمهم اهلل عز كجل بكنوز المدخرات

األرض الظاىرة كالباطنةن فلف كل ذلك لن يفيدىم شيئان ال في دنياىم كال في  خرتهمن إف لم 
يكرمهم اهلل بجمع الشمل كتوحيد الكلمة كاالعتالاـ كما أمر اهلل عز كجل بحبلو المتين الذم 

 .أكرمهم اهلل عز كجل بو

 

يـو غدت ناصعةن كاضحةن بديهية ال قد تكوف ىذه الحقيقة فيما مضى خاضعةو ألخذو كردن كلكنها ال
يختلف فيها عاقبلفن كلعل العقبلء جميعان من المسلمين كلما حزبهم أمر ككلما طافت بهم طائفة 
عنا كىالى  ًميػٍ ٍبًل اهلًل جى ماليبةو من ىذه المالائب كجدكا أنفسهم أماـ قوؿ اهلل عز كجلهلل )كىاٍعتىاًلميٍوا ًبحى

ًتًو ًإٍخوىاننا(ن أك  تػىفىر قػيٍوا كىاذٍكيريٍكا نًٍعمىةى  اءن فىأىل فى بػىٍينى قػيليٍوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى اهلًل عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم أىٍعدى
يجد نفسو أماـ قوؿ اهلل عز كجل في ىذا البياف الجامع القاليرهلل )كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى 

 .(رًيحيكيمٍ 
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مين أدركوا ىذا قبل أف يدرؾ ذلك المسلموف أنفيسهمن فانحطوا في كمن العجب أف أعداء المسل
كياف المسلمين تقطيعان كتمزيقان كحاكلوا أف يستضعفوىم من النقطة الخطيرة التي حماىم اهلل عز 
كجل منها إذ أكرمهم بجمع الشمل عن طريع ىذا الدين. لٌما تفٌرؽ المسلموف شذر مذرن كلٌما 

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فرقتهم األىواء عن الالرا ط البين الذم أمر اهلل عز كجل باتباعو قائبلنهلل "كىأىف  ىىذى
لٌما حادكا عن فىات ًبعيوهي كىال تػىت ًبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍم كىص اكيٍم ًبًو لىعىل كيٍم تػىتػ قيوفى"ن 

واسعن كتفرقوا في متاىات السبل المتعرجة كالمذاىب النهج العريض كعن صراط اهلل البين ال
المتنوعة المختلفةن معرضين عن دين اهلل عز كجل لم تعد تنفعهم سياسات السياسيينن كلم تعد 
تنفعهم الكنوز كاألمواؿ الكثيرة التي ادخرىا اهلل لهم في باطن األرض أك فجرىا لهم من ظاىرىان 

وا إلى فقراء رغم غناىمن كتحولوا إلى أذالء رغم أف اهلل  لم يعد يفيدىم شيء من ذلكن بل تحول
رى أيم ةو أيٍخرًجىٍت  يػٍ كاف قد أعزىم بهذا الدين اإلسبلمين كنوه بمكانتهم بين األمم إذ قاؿهلل )كينتيٍم خى

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر(. فماذا كاف من عاقبة ىذا التفرؽ أيه  ا اإلخوة ؟لًلن اًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍ

 

كاف من عاقبة ذلك أف اتخذ األعداء من أراضي المسلمين منطلقان للكيد للمسلمينن جعلوا من 
ببلد المسلمين مكانان لمؤتمرات كمكانان لخطابات ينحوف فيها بالبلئمة على المسلمين الذين 

 يدافعوف عن حقوقهم. كمتى كاف من المتخيل ىذا؟

 

قد نتالور أف أعداءن للمسلمين يكيدكفن لكن خارج أرض المسلمين كبعيدان عن حدكدىم. قد 
نتالور أف فئات من غير المسلمين قد يرفعوف عقائرىم كيرتفعوف بأصواتهم ىجومان على مقدسات 
المسلمين كلكن في ببلدىم. كلم نكن نتالور أبدان أف المسلمين سيأتيهم يوـه من الذؿ كالهواف 

من بلدانهم منابر ألعدائهمن كيالغوف بآذانهم التي طالما شنفها كتاب اهلل كطالما أطربتها  يجعلوف
سنة رسوؿ اهللن ييالغوف بآذانهم إلى أكلئك الذين ينحطوف في ببلدنا على إسبلمنا ىجومانن كعلى 

ئهان فيطلقوف مقدساتنا تمزيقانن كييغيركف الحقائع كيينكٍّسونهان كيسموف الحقائع اإلسبلمية بغير أسما
على الجهاد الذم شرعو اهلل عز كجل كأمر بو طردان للغاصب كحمايةن للحعن ييطلقوف على ذلك 
اسم اإلرىاب أك ما شاكلن كيطلقوف األسماء المقدسة اإلنسانية على عمليات االغتالاب كعلى 

مقدسة السعي القتناص الحقوؽ كالغتالاب األمواؿ كلتقتيل البرءاءن يغطوف ذلك كلو بأسماء 
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كبأسماء إنسانية رائعةن كل ذلك كاف من الممكن كحالل شيء من ىذا في التاريخ لكن كل ىذا  
 .كاف يجرم خارج ببلد المسلمين. ثم إف المسلمين يكافحوف ىذا الكبلـ بما يستطيعوف

 

أما أف يأتي يوـه كيجتمع فيو ىؤالء المتربالوف باإلسبلـ في أرضو إسبلميةن كيتخذكف من أرضو 
مية منبران لتنكيس الحقائع كإلطبلؽ اسم اإلرىاب على الجهادن كللتبلعب باألمور كبما شرع إسبل

 .اهلل عز كجل من أحكاـو إنسانية فهذا شيءه لم يكن متوقعان 

 

لكن ترل ما الذم جعلو يقع بعد أف لم يكن متوقعان؟ تفرؽ المسلمين. كأنا عندما أقوؿ تفرؽ 
سلمين بدءن من الحكاـ كالقادة كنهايةن بالشعوب كالجماعات المسلمين أعني الكتلة التامة للم

اإلسبلميةن كال أدرم إلى أم الفئتين أيحيل المسؤكليةن كال أدرم ىل أقوؿ إف تفرؽ المسلمين 
كالجماعات اإلسبلمية ىو السبب في تفرؽ حكاـ المسلمين ككالة أمرىم أـ إف تفرؽ حكاـ 

إلسبلمية؟ أيان كاف األمر فلنو لداءه خطير يستشرم ىنا المسلمين ىو السبب في تفرؽ الجماعات ا
 .كيستشرم ىناؾ

 

الحكاـ المسلموف تفرقوا بعد أف كضعت خطة ماكرة كعجيبة لعلكم سمعتم أك تالورتم أك عرفتم 
الكثير منها قضت على البقية الباقية لهيبة ىذه األمة المنعكسة من بقايا كحدةو أك تضامنو كانت 

ىذه الهيبة إلى نقيضو لذلك كتحولت بقايا التضامن إلى تفرؽ بل إلى تدابرن تتمتع بون تحولت 
كأصب  فينا من يسعى من أجل أف يالفع لما يقولو األعداءن يسعى لكي ييخفض نفسو كليطوم 
مكانتو كليجعل من نفسو تابعان لخط  أكلئك الناسن كرأينا مظاىر التفرؽ قد ىيمنت على كاقع 

ؤالء الحكاـ كتدابركان أمكن أف يتم ىذا الواقع الذم لم يكن متوقعانن ىذه األمة لٌما تفرؽ ى
كأمكن أف نجد كيف تينٌكس الحقائع ككيف نيتهم بما نحن برئاء منون ثم ال ييتهم ذلك العدك 
الغاصب كالوحش الذم يستمرئ دماء البرءاء من الناسن كيف أف أم أصبعو ال تتجو إليو بأم 

ف أرضان إسبلمية تتحوؿ إلى منبر لبياف ىذه األمور العجيبة التي لم تكن اتهاـن ثم إننا نرل كيف أ
 .متوقعةن ثم توقعت. ىذا عن التفرؽ الذم أصاب قادة المسلمين
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أما التفرؽ الذم استشرل بين المسلمين أنفسهم فلعلو أخطرن كلعلو أبعث لؤلسى في النفوسن 
توحيد ىذا اإلسبلـ للمسلمين باألمس عبر  نحن أمة إسبلمية كاحدةن كإسبلمنا كاحدن كلقد تحقع

قركف متطاكلةن كرأينا كيف أف اإلسبلـ جمع المسلمين كلم ييفرقهم إلى دكائر كجماعات 
 .متخاصمة

 

كلكن يا عجبان ىا نحن نرل اليـو كيف أف المسلمين قد تحولوا إلى جماعات متناقضة متخاصمة 
رقةو متخاصمة في كثير من األحيافن كمن لم يدرؾ يشيع بينها من التناكر ما يشيع بين أديافو متف

كيتالور شناعة ىذا التدابر فليستعرض أم مركز من المراكز اإلسبلمية في أم بقعة من بقاع أكركبا 
كأمريكا ليجد التناحر ىناؾ بين من؟ بين مسلمينن يستظلوف بمظلة اإلسبلـ. لماذا لم تكن ىذه 

م يجعل اإلسبلـ المسلمين باألمس دكائر متناكرةن متحاربةن  المظلة تفرؽ األجياؿ السابقة؟ لماذا ل
؟ ىل اإلسبلـ تحيز فانتالر لؤلجياؿ السابقة فوحدىا كتحيز ضد  كما جعلهم اإلسبلـ اليـو

 !المسلمين اليـو ففرقهم؟ ىل يمكن ىذا؟ ال. إذان ما السبب؟

 

مزجتنان كلما كانت األىواء السبب أننا نحن المسلمين جعلنا من اإلسبلـ مطايا ألىوائنان مطايا أل
مختلفةن كلما كانت األمزجة متعارضة. فقد كاف ال بد أف يتحوؿ اإلسبلـ الواحد إلى إسبلماتن 
 .ألنني أجعل منو مطيةن لهوامن كألنك تجعلو مطية لهواؾن كألف الثالث يجعلو مطية لهواه كىكذا

 

تتؤلأل في مستول القيادة في عالمنا  ىذا ىو الذم كقعن كمن ثم فبل الوحدة التي أحبها اهلل لنا
 .اإلسبلمين كال ىي تتؤلأل ميذكرةن  مرةن ناىيةن في مستول المسلمين كجماعات

 

كلو أف جماعات المسلمين اتحدت على جذع اإلسبلـ كتركت األمور االجتهادية كالخبلفية لمن 
كا من موقفهم الواحد يجتهدكف كما فعل المخلالوف لدين اهلل باألمسن ألمكن للمسلمين أف يتخذ
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الموحد موقف اامرين بالمعركؼ كالناىين عن المنكرن كألمكنهم أف يوجهوا النداءات إلى 
حكامهم كقادتهم أف يا قادة المسلمين اتفقوان اتفقوا ككفاكم تناحران. كلكن لما كاف كاقع 

يهم من الوقت الجماعات اإلسبلمية أخزلن كلما كاف تفرقهم أعمع لم يكوف بوسعهم كلم يكن لد
 .كال من الشعور اإلسبلمي ما يدفعهم إلى شيء من ىذا

 

ترل عندما نجد ىذا الهرج الذم يتم في ببلدنان عندما نجد أف المالطلحات اإلسبلمية اإلنسانية 
تينكس كييتعامل معها بالنقيض فيسمى الجهاد في سبيل الحع في سبيل استعادة الحع إرىابانن 

ي الذم يتكمل في اغتالابن الذم يتمثل في نهبو لحقوؽن الذم يتمثل كيبارؾ باإلرىاب الحقيق
في إراقة دماء بريئةن ككلكم يعلم صوران لهذه الدماء التي سالت في مساجد سالت في أماكن 
مقدسةن ىذه األعماؿ تتجو إليها المشاعر المعادية لئلسبلـ بالتبريك كبالتأييد. عندما نجد أف 

كأف ىنالك من يأبى أف يطأطئ الرأس كأف ييخضعو لهذا التبلعب بارقة خير التزاؿ تلتمعن 
بالحقائعن لماذا ال نجد جماعات المسلمين تشير إلى الحع بالتأييد؟ لماذا ال نجد جماعات 

المسلمين المتفرقة تلتقي لتقوؿ أٌما ىذا فكلنا نتفع على كلمة كاحدة فيو لماذا؟ لماذا ال نسمع 
الجماعات اإلسبلمية لتقوؿ إف اهلل قد أمرنا قائبلن )كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلًبرٍّ  بيانان ينطلع من أفواه سائر

ٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف( كنحن مكلفوف بمقتضى كاجب ىذا التعاكف أف نقوؿهلل  كىالتػ ٍقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
مسلمين ىذا الموقف ىو الحع. فنحن نؤيده كنحن نهيب بسائر قادة المسلمين كسائر ال

جماعات كشعوبان كحكامان أف ينالاعوا للحع جهد استطاعتهمن كأف ال ييخضعوا أنفسهم للباطل 
 كللتبلعب بالحقائع. لماذا؟

 

كلكننا نجد ىذه الجماعات تظل في طرؽو شتىن تسلك مسالك متناقضةن كال تزاؿ في ىرجها 
 عز كجل يجعلها تترؾ كمرجهان فبل المواقف الواحدة كالموحدة توحدىا كال الخوؼ من اهلل

 .مسائلها االجتهادية لتأكم إلى الجذع الواحد

 

تفرؽه أيها األخوة في الساحة كلها من مستول المسلمين كجماعاتهم صيعدان إلى مستول قادة 
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 .المسلمينن أماـ ىذا الواقع ما الذم ييتوقع؟ ال يتوقع خيره مما نرل

 

ف يجمعنا قادةن كشعوبان على صراط اهلل عز كجل كأف أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يلهمنا رشدنا كأ
 قوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل يرزقنا العبرة بهذه الدركس التي أضنتنا ككادت أف تيهلكنا . أ
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 قنبلة امتؤلت بها سطوح المنازؿ نجني دمارىا

 

ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

باٌلرنا بوظيفتنا التي أقامنا إف اهلل عز كجل خلع ىذه الحياة الدنيا كمتعنا بهان كباٌلرنا بهويتها كما 
اهلل عز كجل عليهان أكض  ذلك كلو من خبلؿ قولو عز كجلهلل )تػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى  

ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلعىزًيزي اٍلغى  فيوري(ن كإذا كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ
تأمل العاقل في ىذا البياف اإللهي علم أٌف ىذه الحياة جدن كأنها جسره خطيره المعبرن كأف الهبلؾ 
الذم قد ييمنى بو اإلنساف من خبلؿ ىذا اإلبتبلء ىبلؾه كبيلن كلن يعود اإلنساف كرة أخرل إلى 

لناس غدان لرب العالمينهلل )رىبٍّ ىذه الحياة الدنيان كلن يستجيب اهلل عز كجل لقوؿ القائل إذا قاـ ا
( لن يستجيب أحده لهذا النداء  .اٍرًجعيوًفن لىعىلٍّي أىٍعمىلي صاًلحان ًفيما تػىرىٍكتي

 

كمن ثٌم فلف اإلنساف مدعوه إلى أف يتعامل مع حياتو الدنيا ىذه بجدن كأف يترفع فيها عن اللهو 
أف يلتفت إليو إال بمقدار ما يعينو على  كأسبابون فلف التفت إلى اللهو بين حينو ك خرن فما ينبغي

استعادة الجدن كإال بشرط أف يكوف ىذا اللهو مما قد أباحو اهلل سبحانو كتعالىن كإال فلنو ليوشك 
 .أف يحكم اإلنساف على نفسو في حياتو الدنيا ىذه بالهبلؾ أك االنتحار
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ل أعالجها في حديثو من أقوؿ ىذا مقدمة بين يدم فتنةو طالما شاكرت كتسائلت مع نفسي. ى
ىذه األحاديث؟ كفي يوـو كهذا اليـو أـ ال؟ كتسائلت عن جدكل حديثي ىذا إف تحدثت بو إليكم 
كتنبهت إلى أف شر اإلبتبلءات ما كاف صادران من طبيعة اإلنساف ذاتون لم يفرضها عليو قانوفن كلم 

مالائب تلك التي تنجم من قاع تفرضها عليو شرعة كلم يبلحقو بها حاكمن شر اإلبتبلءات كشر ال
 .النفس اإلنسانية ذاتها

 

في ىذه الحالة كعلى األرج  ال تفيد النالائ  كال تفيد المواعظن ألف تيار النفس كالهول أشدي من 
ذلك كلون كمع ذلك فاألمر عندما يتفاقم ال بد لئلنساف من أف يقوؿ كلمةن إنها فتنة ىذه األطباؽ 

ازؿن كأم منازؿ منازؿ الفقراء المتقعين قبل منازؿ األغنياء الموثرينن التي امتؤلت بها سطوح المن
أصب  يعلم أنها قنبلة موقوتة البد أف تتفجر في  -فيما أعتقد  -ىذه األطباؽ أيها اإلخوة كلكم 

دار صاحبها بدمارو ذم ألوافو متعددةو شتىن كمن ثٌم فبل بد أف يعلم كله منا أف الذم يستسلم لهذا 
ما يستسلم لمشركع انتحار الشك في ىذا كالريبن كلعل األياـ التي خلت كشفت عن اللهو إن

 .ىذا المعنى الذم أقوؿ

 

إف اإلنساف قد ينساؽي إلى شيء من اللهون كربما كاف ىذا اللهو مما أباحو اهلل عز كجلن كمع 
ألطباؽ أشبو ذلك فلف اإلنساف الجاد ما يلبث أف يعود من لهوه ىذا إلى جدهن كلكن فتنة ىذه ا

بفتنة بحرو ىائجو مائج يخوضو من ال يستطيع السباحةن فهو ما يلبث أف يحرؾ أطرافان من أطرافو 
 .حتى يغرؽ كيختنع في ذلك الخضم المائج -كال أقوؿ دقائع  -لبضع ثوافو 

 

اإلنساف الذم جٌر على نفسو ببلء ىذه األطباؽن حكم على نفسو بالشللن كحكم على نفسو 
بفقد اإلرادةن لن يستطيع أف يهيمن على ما قد فعلن كلن يستطيع أف يتحكم فيما قد قضى بو 
بحع نفسو كفي حع أسرتو؛ ذلك ألننا جميعان من صنف البشرن كاإلنساف مليءه بغرائز كأىواء 

عة. كقد علمنا أف السبيل األكحد للترفع فوؽ ىذه األىواء كالغرائز أف نفطم أنفسنا مختلفة متنو 
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باالبتعاد عنهان ىذا ىو السبيل الذم نستطيعن فأما إذا دنونا من أسباب ىذا اللهو كمن ميهيجات 
ىذه الغرائزن كعشنا في خضمها فمن ذا الذم يملك منا إرادةن جازمةن كحاسمة يترفع بها فوؽ ما 

 جره على نفسو من ببلء ككباء!؟ قد

 

ما أظن أف فينا من البشر أحدان يملك ذلكن كلكن اإلنساف يستطيع أف يتحرر من ذلك كلو إف ىو 
ابتعدن يستطيع أف يحرر نفسو من ذلك كلو إف أقاـ بينو كبين ذلك اللهو بل تلك القنبلة الموقوتة 

ن ىذه األطباؽ كما فيها من لهوو كما إلى الحواجز. كلعل فيكم من يقوؿهلل فما األضرار الناجمة م
 ذلك؟

 

 .. ألواف شتى من عوامل الدمارن فيها ألواف شتى -أيها اإلخوة  -فيها 

 

كأبدأ بما يمكن أف يكوف ىو ثاني كثالثن لن أتحدث عن غضب اهلل عز كجل على العبد عندما 
 .ييحيل ىذه الحياة إلى لهوو كقد أقامها جدانن لن أتحدث عن ىذا

 

ن أتحدث عن الهوية التي كصف كأقاـ اهلل سبحانو كتعالى حياتنا الدنيا عليها كقد أعرضنا عن ل
ىذه الهوية كأعطيناىا طابعان  خرن لن أتحدث عن ذلك .. سأتحدث عن المالائب القريبة العاجلة 

 .التي تحي  باإلنساف في دنياه ىذه قبل أف يرحل إلى اهلل سبحانو كتعالى

 

التي تحيع باألسرة من جراء ىذا الببلء الواصب أنها تفتن الزكج عن زكجون  من أكلى المالائب
كأنها تفتت عبلقة القربى بينهمان ككم ككم كقع كيقع ىذا الببلءن كم من األزكاج كانوا يعيشوف 

حياةن ىنيئة سعيدة مع زكجاتهمن فلما أسلم نفسو لهذا الوباء كعاش بخيالو في عالم  خرن عاد إلى 
التي  كانت بينو كبين زكجو كإذا بها تقطعت. بدأ يتبـر بها بعد أف كاف متعلقان بها؛ بدأ العبلقة 

يتأفف منها بعد أف كاف يراىا جنة حياتو؛ ذلك ألنو أصب  يرل شيئان  خر لم يكن يراه من قبلن 
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ككم كصلت الخالومات التي نجمت عن ىذه الظاىرة إلى طبلؽن كأنا البالير بهذا. كما أف 
يضان قد يقع كم من امرأة كانت راضية ككانت مطمئنة الفكر كالقلب كالباؿ فلما أطلت العكس أ

من ىذه النافذة الجهنمية على عالمو  خر غير الذم تعلمو إذا بها تتبـر بحياتهان كإذا بالزكج الذم  
ه كاف يملئ باليرتها كفؤادىا أصب  شيئان تافهان في نظرىا. حياةه من نعيم تحولت إلى جحيمن ىذ

 .أكؿ نهاية

 

أف اإلنساف الذم جٌر على بيتو ىذا الوباءن كقد قلت لكمهلل إف  -أيها اإلخوة  -الماليبة الثانية 
أحدنا ال يستطيع أف يتحكم بلرادتو في ىذه الحالةن إذان ال بد أف يستسلم لمقتضيات ىذا الوباء 

ستمران مستمران في المؤسسات كىذا الببلءن البد أف تكوف النتيجة الثانية لذلك ضموران كىيزاالن م
اإلقتالادية كاإلجتماعية كالتربوية كالثقافية في ىذه البلدة. البد للناس الذين يخرجوف من بيوتهم 
صباحان إلى أعمالهم أف يخرجوا متأخرينن كإف خرجوا غير متأخرين البد أف يلف النعاس برؤكسهم. 

فوسهم لينهضوا باألعماؿ التي ينبغي أف أين ىو النشاط الذم ينبغي أف يتهيأ كأف يتكامل في ن
 يقوموف بها؟

 

ال يمكن أف تجد شيئان من ىذا النشاطن حركة متثاقلة كفكره متثائب ككسله ييهيمن على ىذا 
اإلنسافن كمن ثم فلف األعماؿ كالوظائف المختلفة المتنوعة تجمد ثم تجمد ثم تتراجع إلى 

في الغد القريب إف سارت األمور على ىذا الوراءن كىذا شيء ملموسن كلسوؼ يتضاعف ذلك 
 .النحو تمامان أيها اإلخوة

 

الببلء الثالث أف اإلنساف البد أف تتراجع قواهن كال بد أف تتراجع صحتون كال بد أف تهيمن على 
 .نفسو الوساكس كاألمراض النفسية المختلفةن كفي مقدمتها أمراض كال أقوؿ مرض الكآبة

 

ة تجٌر إلى صاحبها أمراضان قد ال يعرؼ أحده منا اليـو لونها أك طعمهان ىذه الظاىرة أيها اإلخو 
كنسأؿ اهلل عز كجل أف ال نتعرؼ على شيء من ذلكن كلكن إف بقي ىذا الببلء فلسوؼ نخوض 
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حمأة ىذه األمراض التي أحدثكم عنهان كليت أف األمر يقف عندئذو عند حدكد ىذه األمراض. 
ذاؾ من ىذا المرض كلسوؼ يتطوح عندئذو بحثان عن المبلجئ الن لسوؼ يعاني اإلنساف  ف 

كالمبلذن بحثان عن األدكية الخيالية كليست األدكية الخيالية  نذاؾ إال ما ىو أشد كأفتك من 
 .المرض ذاتون كعندئذو يأتي دكر المخدرات التي تسمعوف عنها

 

وقف البارم عز كجل منان كال أيها اإلخوة إنني ااف لست كاعظانن كأنا في ىذا ال أتحدث عن م
عن عتابو أك عقابو الذم سيحيع بنان كالذم سيكوف ميقاتو بعد الموت. كإنما أحدثكم عن شيءو 
يعرفو المؤمن كغير المؤمنن يعرفو المنالاع ألمر ربو كالمنحرؼ عن أمر ربون يعرفو كل إنسافو يريد 

حده أف يناقش فيو بشكل من األشكاؿ لنفسو السعادة العاجلة ال ااجلةن ىذا شيءه ال يستطيع أ
أبدان. فما بالكم إذا أضفنا إلى ذلك كلو عتاب كعقاب رب العالمين عز كجل؟؟! ما بالكم إذا 
الحظنا أننا في ىذا أقمنا بيننا كبين خطاب ربنا كبين الوظيفة التي أقامنا عليها ربنا حاجزان كبيران 

 .مر كفيما نهى كفيما عٌرؼجدانن كأعرضنا عن اهلل سبحانو كتعالى فيما أ

 

أرجو كأنا أقوؿ ىذا الكبلـ في مكافو ضيع صغيرن أرجو أف يكوف لهذا الكبلـ الالدل المناسبن 
 .كأرجو أف يعيد كل منا إلى ذاكرتو المالائب التي أحدثكم عنها

 

اعان كمن ثم فأرجو من كل ابتلي بهذا الببلء أف يعيد النظر كأف يأكب كيتوب إلى ربون كأف يكوف رجٌ 
إلى ماللحة نفسون أف يكوف لو من الحب لذاتون كأف يكوف لو من الغيرة على سعادتو ما يجعلو 

 .يتسامى عن ىذا األمر

 

الحياة قاليرةه أيها اإلخوة كىي كرقة إما أف تكوف رابحةن بيننا كبين اهلل كإما أف تكوف خاسرةن كمن 
 .ترؾ شيئان هلل عوضو اهلل خيران منو
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السعادة ليست في البوارؽ التي يتخيلها بعض الناس كيلهثوف كرائها الن ىذه بوارؽ كاهلًل إف 
سعادة. كلكن اإلنساف عندما يلهث كيلهث كرائها يجد نفسو منها أماـ سرابن كلسوؼ يجد ىذا 

 .السراب قد أخذ بخناقو كأسلمو إلى مالائب عاجلة شتى

 

المشاعر التي ترفرؼ في حنايا فؤادهن السعادة ىي ما يجده اإلنساف في قلبون السعادة ىي 
السعادة ىي المرح الذم يفيض بو قلبون كابحثوا عن ذلك كلو بين يدم اهللن ابحثوا عن ذلك كلو 

في اللجوء إلى اهلل عز كجلن يخلع لكم السعادة الفرح المرح. كل مايتخيلو الباحثوف عن 
دارهن سيجده  نذاؾ في عبلقة  السعادة في ىذه البوارؽ الخادعة الكاذبة سيجده  نذاؾ في

 .القربى بينو كبين زكجو كأكالده

 

  . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ٍٕٓ هللا فٟ ػجبكٖ اما وضو ف١ُٙ اٌقجش

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

إف اإلنساف مهما فوجئ باألحداث المؤسفة أك المؤلمة لن يجد فيها لغزان غير مفسرو على ضوء 
جد كل ىذه األحداث التي يراىا من حولو خاضعةن لسنن اهلل إيمانو باهلل عز كجلن بل لسوؼ ي

سبحانو كتعالى في عبادهن كاإلنساف المسلم إنما يكتشف ىذه السنن كيتعلمها من كتاب اهلل عز 
 .كجلن ال من التاريخ البشرم كال من كاقع المالائب أك الرزايا أك الوقائع البشرية الماضية

 

ن اهلل في عباده؛ ألغنانا ذلك عن تنزؿ خطاب اهلل سبحانو كتعالى لو كاف التاريخ كحده بيانان لسن
كحيان من السماءن فمهما رأل المسلم في ىذا العالر أك في غير ىذا العالر من األمور التي 

تستجد من حولو خيران كانت أك شرانن فلف ذلك كلو داخله بدقة في سنن اهلل كقوانينو التي يجريها 
ستعرض ىذه السنن الكونية كنطبع الواقع عليها نجد فيها المزيد على على عبادهن كنحن عندما ن

إعجاز البياف اإللهين كعلى أف ىذا الكبلـ الرباني منزؿ ه من علياء الربوبية كليس نابعان من أرض 
 .البشرية ق 
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ًبيًل من السنن الكونية قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ًإف  ال ًذينى كىفىريكا يػيٍنًفقيوفى  أىٍموىالىهيٍم لًيىاليدُّكا عىٍن سى
يػيٍنًفقيونػىهىا ثيم  تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن ثيم  يػيٍغلىبيوفى كىال ًذينى كىفىريكا ًإلىى جىهىن مى ييٍحشىريك  فى" ىذا قانوفه الل ًو فىسى

 .من قوانين اهلل عز كجل في عبادهن كىو قانوفه ماضو إلى يـو القيامة

 

أيها اإلخوة إلى جانبو قانوفه  خر ييقيده كيضبطو كمن ثم فهو يتممون ىو قوؿ اهلل عز كلكن مهبلن 
ًميعنا  كجل بعد ذلكهلل "لًيىًميزى الل وي اٍلخىًبيثى ًمنى الط يًٍّب كىيىٍجعىلى اٍلخىًبيثى بػىٍعضىوي عىلىىَٰ بػىٍعضو فػىيػىرٍكيمىوي جى

ريكفى"ن قرار اهلل عز كجل األكؿ ماضو في عباده إلى يـو القيامةن فػىيىٍجعىلىوي ًفي جىهىن مى أيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلخىاسً 
فالكافركف الذين ينفقوف أموالهم ليالدكا عن سبيل اهلل سينفقونهان كلكنها ستكوف حسرةن عليهم 
 كسييغلبوفن كلكن مع مبلحظة القانوف الثانيهلل "لًيىًميزى الل وي اٍلخىًبيثى ًمنى الط يًٍّب" أم ىذا عندما يكوف

في المجتمع خبيث كإلى جانبو طيبن عندما يكوف فريعه من الناس يمثلوف خبث اإلنسانية 
كشذكذىا كيكوف إلى جانب ذلك أناسه يمثلوف طيب اإلنسانية كاستقامتها على صراط اهلل سبحانو 
كتعالىن فلف اهلل عز كجل البد أف ينتالر للطيب على الخبيثن كال بد أف يركم الخبيث بعضو على 

 .كييهيئو كقودان لجهنم بعض

 

ينبغي أف نعلم ىذه السنة الربانية الثانيةن كمعنى ىذا أف الطيب إذا  ؿ إلى أف يالب  ىو ااخر 
خبيثانن إذا أصاب الطيب عدكل الخبيث كانتشر الخبث بين الطائفة الطيبة كعادت الطائفة التي 

ن كتنح  إلى أرض السيئات كصفها اهلل عز كجل بأنها طيبةن عادت تركن إلى الخبث كأسبابو
كالملهياتن كتتفنن كما يتفنن ااخركف في خبثهمن فلف السينة األكلى لم يعد لها مناخه للتطبيعن 

ذلك ألف الكافرين البد أف ييغلبوا يخسركف الماؿ الذم ينفقوف كيخسركف الهدؼ الذم يطمحوف 
ذا؟ في سبيل الفئة الطيبة التي إليون كيكوف ذلك كلو حسرةن كاكية على أفئدتهم لكن في سبيل ما

 .ثبتت على الحع كجالدت في الثبات على صراط اهلل سبحانو كتعالى

 

كانحرفت انحراؼ أكلئك  -كما قلت لكم   -فأما إذا رأينا ىذه الفئة الطيبة كقد أصابتها العدكل 
بالشرؼ  الخبيثينن فلم يعد ىؤالء الناس الذم كصفهم اهلل عز كجل بالطيبن لم يعودكا يعتزكف
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الذم ميزىم اهلل بون لم يعودكا يعتزكف بالدين الذم رفع اهلل شأكىم إليون لم يعودكا يلتزموف بالنهج 
الذم اختاره اهلل سبحانو كتعالى لهمن لم يعودكا يدركوف قيمةن لقوؿ اهلل عز كجلهلل "كىلىن يىٍجعىلى الل وي 

" لم يعو  اًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى سىًبيبلن دكا يقيموف كزنان لقوؿ اهلل عز كجلهلل "ال  تىًجدي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى لًٍلكى
بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىاد  الل وى كىرىسيولىوي" إلى  خر اايةن عندما يؤكؿ األمر إلى ىذا تغيب 

 .كالخبيثات كالخبيثين الفئة الطيبةن كإذا غابت الفئة الطيبة أصب  مسرح األحداث حبيسان للخبث

 

 .فما قيمة القانوف األكؿ إذان؟ ال مجاؿ لتطبيقو في ىذه الحاؿ

 

ليت أف المسلمين أيها اإلخوة ييسقطوف ىذه السنن الربانية التي نتلوىا في كتاب اهلل عز كجل 
تابت صباح مساء على الوقائع التي نراىا كل يوـو من حولنان إذان لما عجبنا كلما تسائلنا كلما ار 

 .عقولنا أك قلوبنا في عدالة اهلل سبحانو كتعالى

 

كلنا نأسى أيها اإلخوة لهذا الببلء الذم تدكر رحاه على أناسو برئاء  منين نساء أطفاؿ الشأف لهم 
بخالاـو بين طرؼ كطرؼ ق ن ىمجية ما مثلها ككحشية ال تتدانى إليها كحشية الحيوانات 

ن كلكن ينبغي أف نعلم أنو ال يوجد شذكذه في كقائع الكوف الهمجية في األدغاؿن كلنا يأسى لهذا
عن سنن اهلل سبحانو كتعالى. أفكاف من مقتضى ىذه السنن أف يسل  اهلل عز كجل إرىاب ىؤالء 
الغاصبين ككحشيتهم القذرة على األمناء اامنين على المسلمين لوال أف الفئة التي كانت إلى 

ى ىاكية الخبث؟! أفكاف لهذا الذم نراه اليـو أف نراه لوال أف األمس القريب فئةن طيبة إندلقت إل
ىامات كقامات كانت إلى األمس القريب تيظهر تمثيبلن أك حقيقةن أنها صامدةه أماـ الحع كأنها لم 
تمد يدان إلى العدك المشترؾ الغاصب للديارن الحاقد على المبادئ كالقيمن الذم يستشرم الظلم 

 .ام  المتبلؾ ىذه األراضي اإلسبلمية المقدسة كلهابين عينيون كيضع المط

 

كانوا يجاىركف كيقسموف أف يدان منهم لن تمتد إلى مالافحة ىؤالء الناس كال إلى مبايعتهم كإلى 
مالالحتهمن كإذا بالقامات كالهامات التي كانت إلى األمس القريب تالطنع االرتفاع إذا بها اليـو 
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ال أرض استعيدتن كال حعه عاد إلى أصحابون كال القدس  بين راكعة كساجدة في سبيل ماذا؟
المقدسة المطهرة عادت إلى المسلمين. بل العدك كاف كال يزاؿ يينذر كيتوعد كييذكر أبناءه 

 .كأحفاده بالخطة بالخارطة التي ينبغي أف يمتلكها من أرض ىذه األمة كتراثها

 

العدك المشترؾ صديقان حميمانن كعاد انحنت الرؤكس بين راكعو كساجدو كما قلت لكمن كعاد 
ىؤالء اإلخوة الذين كانوا عضدان للمسلمين بحسب الظاىر إلى األمس القريب عادكا عضدان إلى 

 .ىذا العدك المشترؾ اليـو

 

عندما تحوؿ الطيب إلى الخبيثن كعندما اختل  الحابل بالنابل كما يقوؿ المثل العربين ىل 
ر األكؿ الرباني الذم يقوؿ فيو اهلل عز كجلهلل "ًإف  ال ًذينى كىفىريكا تستطيع أف تتفقد المناخ للقرا

يػيٍنًفقيونػىهىا ثيم  تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن ثيم  يػيٍغلىبي  وفى" في سبيل يػيٍنًفقيوفى أىٍموىالىهيٍم لًيىاليدُّكا عىٍن سىًبيًل الل ًو فىسى
 لطيبة؟ أين ىي الفئة الطيبة أيها اإلخوة حدثوني؟من ييغلبوف؟ في سبيل الفئة الطيبة. أين ىي الفئة ا

 

إف اإلنساف ليأسى ال من ىذا الببلءن فما ياليب اإلنساف إال ما قد كيتب لهم ككل أجلو بكتابن 
إنما الببلء األطم كالماليبة األدىى أف في الناس من كانوا يعتزكف بنسبة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل 

أف يطوكا شرؼ ىذه النسبةن ثم يجعل الواحد منهم نفسو خادمان عليو كسلمن ال يخجلوف اليـو من 
ذليبلن لطغياف أكلئك الطغاة األقزاـن لطغياف ىؤالء الذين أخذكا األرض كالدار كالحقوؽ كال يزالوف 
يهددكف بأخذ المزيد. ىذا ىو الببلء الذم أثمر ىذا الببلء الذم تسمعوف عنو باألمس الدابر 

 .ى سنة اهلل سبحانو كتعالى في عباده أيها اإلخوةكقبل األمس. أرأيتم إل

 

إف اهلل عز كجل علم كىو عبٌلـ الغيوب كىو الحكيم الخبير أف ىذه األسرة اإلنسانية ال تالل  
لها أم قيادة إال قيادة ىابطة من سماء اهلل عزكجل إال قيادةه ىابطةه من تعليمات اهلل سبحانو 

هية عن ىذه األسرة اإلنسانية تحولت ىذه األسرة اإلنسانية إلى كتعالىن فلذا انبتت التعليمات اإلل
كحوش ضارية بل إلى ما يشبو كبلبان استكلبت. ىذا ىو الواقع لذا فقد كاف الشرط األساسي 



  

 ~1868 ~ 
 

لالبلح ىذه األسرة أف ينجد اهلل عباده بهذا النظاـ الذم اختاره لهم كأف يستنجد العباد بهذا 
 .همالحبل الرباني الذم أنزلو علي

 

كلما انقطعت صلة ما بين األرض كالسماءن كلما أعرض حتى المسلموف عن إسبلمهم كغدا الكثير 
من المسلمين يكتبوف المؤلفات كالمقاالت في تحطيم اإلسبلـن كغدك عمبلء ألعداء دين اهلل 
سبحانو كتعالى بأثمافو رخيالة لييحطم اإلسبلـ كما يشاء سادتهم كتاباتو ككلماتو كندكات 

حاضرات كىم مسلموف. كاف البد أف ييسل  على األسرة اإلنسانية كحوشه بشريةن البد. ىذه كم
الوحوش البشرية طبعان لن تيريك منها مخالب كال أنيابن ألنهم أدىى من الوحوش الطبيعيينن 
ىؤالء الوحوش البشريوف ييركنك من أنفسهم الدبلوماسية الرائعة كالبسمات المسكرة كيلقوف 

الطويلة الطنانة عن اإلرىاب كالتحذير من اإلرىاب كالسبلـ كضركرة السير في سبل الكلمات 
السبلـ كما إلى ذلكن غطاء ييغطوف بو أنيابهم التي تبلغ خطورتها أضعاؼ أنياب السباع المسالمة 
الذليلة الضعيفة في األدغاؿن كتبلغ مخالبها التي تظل تقطر دماءن أضعاؼ طوؿ تلك المخالب 

لكنها مغطاة بهذا الكبلـ. تجدكف ىذه الكلمات ىناؾ بدءان من أقالى أمريكا إلى أقالى األخرلن 
 .الشرؽ المحاربو لدين اهلل سبحانو كتعالى إلى اليـو

 

أجل ىذا الواقع الذم تركف نتيجة النقطاع صلة العبد اإلنساني باهلل سبحانو كتعالىن كلذلك 
كما يتعلع باإلرىابن كىؤالء الذين ييحذركف عن  فاإلنساف اليـو يسمع كلمات كثيرة عن اإلرىاب

اإلرىاب ىم شر الوحوش التي استطاع التاريخ أف يرصد كجودىا في تاريخ اإلنسانية منذ فجر 
 .الوجود اإلنساني إلى اليـو

 

أجل أيها اإلخوة أف يتسلل العدك إلى الدار كييخرج صاحبها من الدارن ثم يجلس جاثمان في 
الدارن ثم يركن إلى كل ما في الدار من ممتلكات كأثاث كنحو ذلك غير مباؿو بجريمة االغتالاب 
لو  التي ارتكبهان غير مباؿو بتشرد أصحاب الدار من دارىمن ىذا عمله إنساني رائع كينبغي أف تركع

ىيئة األمم المتحدة كينبغي أف تتوالى إعبلنات الفيتو إثر الفيتو إثر الفيتو في سبيل ذلك. كأما أف 



  

 ~1869 ~ 
 

ينادم المظلـو الشارد من داره بالويل كالثبورن كأما أف يطرؽ باب داره ييل  على الغاصب أف 
فأنا المظلـو يخرجن كأما أف يستعمل حقو في الدفاع عن حقو كينادم العالم كلو أال أنجدكني 

المحعن ىذا ىو اإلرىابن ىذا ىو اإلرىاب الذم ينبغي أف تقطع أكصالو. أم إنساف كعى مثل 
 .ىذا األمر في التاريخ ثم لم يذىل عجبان 

 

كلقد قلت كأقوؿهلل إف ىذا الواقع الذم تجسده أمريكا في بادء األمر كالتي تزعم أنها تريد أف تقود 
إلى ذلك من سبيلن ىذا الواقع أشبو ما يكوف برجلو ذم عين العالم كلن تستطيع ذلك كلن تجد 

 .حوالءن ينظر بعينو الحوالء إلى اليمين المظلـو فينح  إلى الشماؿ الظالم ألنو ينظر بعين حوالء

 

أتتالوركف ىذا الواقع أيها اإلخوة ىذا الرجل األحوؿ مظلـو ألف مرضان يجعلو يرل األمر يقع يمينان 
أما الذم يتحاكؿ كمابو من حوؿ أما الذم يرل اليمين شماالن كالشماؿ يمينان  فينح  عليو يسارانن

كىو قادر على أف يرل األمور بشكلها السومن فلنها جريمة ما بعدىا جريمة. كمع ذلك فأنا ال 
أقوؿ ىذا الكبلـ لكي أتعجب من حكم اهلل كقراره لماذا سيٌل  علينا ىذا البغي اإلرىابي الشنيع؟ 

 .ىذا ألزداد يقينان بسنة اهلل سبحانو كتعالىال. أقوؿ 

 

دفاع اهلل عن ىذه األمة مستمر عندما يستمر الطيب فيهان فلذا تحوؿ الطيب إلى خبيث بشكلو 
أك بآخر كإذا عاد الطيب قلة يسيرة يسيرة ثم يسيرة فلف سنةن أخرل البد أف تحيع بنا نعمهلل "كىاتػ قيوا 

نىةن ال تياًليبىن  ال ًذينى  ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاص ةن" ينبغي أف ندرؾ ىذه األمور لنزداد ثقةن بموالنا كخالقنا  ًفتػٍ
 .أيها اإلخوة

 

كالببلء األطم الذم أكرره ثم أكرره يتعلع بتلك الفئات التي تزعم بأنها فئات إسبلميةن كنت إلى 
ةن مالها تالمت صمت األمس القريب أصفها باإلسبلمية أما اليـو فأصفها بأنها تزعم بأنها إسبلمي

الموتن مالها ال تتكلم لتعلن عن الباطل الذم جر علينا ىذا الببلء المستشرم الذم يدكر رحاه 
على اامنين من جيراننا مالهم يعيشوف في أحضاف أكلئك الذين يالافحوف العدك المشترؾ ثم ال 
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ن باعوا الشرؼ يقولوف كلمة حعن اليستطيعوف أف يقولوا ذلك ألنهم في أحضاف أكلئك الذي
كالدين. إذان ما لهم ال يقولوف كلمة حع يعلنوف من خبللها أف ىذه القلة في ىذه البلدة التزاؿ 

صامدةن على دين اهلل! ينبغي أف تيشجعن ينبغي أف تجد من يكلؤىا بعين العناية حتى تزداد استمراران 
كعت قوؿ اهلل عز كجلهلل  على ىذا الثباتن كحتى تزداد األرض صبلبةن تحت قدميها مالها كقد

ٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف" مالهم ال يالدركف بياف الناطع الذم  "كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلًبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
يعلن بأف الظبلـ الذم أطبع على ببلدنا العربية كلها التي تحي  بهذا العدك المشترؾ لم يبقى في 

 .كاحد أرجاءه إال باليه نور

 

فيا أيها الناس تعاكنوا جميعان لئلبقاء على ىذا الباليه حتى ال تأتي رياحه تقطع دابر ىذه البقية 
 .من الضياء أيضان. ماؿ الشيطاف قد أخرس ألسن ىؤالء الناس

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ؽىُ اٌلػبء ثؼل اٌظٍٛاد اٌّىزٛثخ ٚاٌنوو اٌغّبػٟ

 

هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخلي

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

أتالور أف ىنالك حاجةن إلى أف أيذٌكر ببديهيات ىذا الدين العظيمن كلكٌن ما أحسبي أنني كنت 
ىذا العالر ييفاجئ الناس بالعجائب كالغرائبن كنت أتالور أنو ما من إنساف مسلم إال كيعلم أف 
التقرب إلى اهلل بالدعاء ىو لب العبادةن بل ىو العبادة ذاتها كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو 

نظر في ىذا العالر فأجد من يعرض عن ىذا األساس الكبير في دين اهلل عز كجل كسلم. كلكني أ
كعن ىذا اللباب العظيم في معنى التعبد هلل سبحانو كتعالى. كليتني نظرت فوجدت أف األمر يقف 

عند حدكد اإلعراضن ال بل األمر الذم يزيد اإلنساف غرابةن كتعجبان أف في الناس من يستهين 
إليو ككأنو أمر لاليع بالدين ليس من جوىره كليس من شيءو من حواشيو. كىكذا بالدعاء كينظر 

 .يجد اإلنساف نفسو مضطران إلى أف يعود إلى البديهيات فيوضحها

من منكم يا عباد اهلل لم يقرأ أك لم يسمع قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب 
ن مى دىاًخرًينى"؟ كمن منكم لم يقرأ أك لم يسمع  لىكيٍمن ًإف  ال ًذينى  يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهى

قوؿ اهلل سبحانو كتعالى في كصف الثلة الالالحة من عباده عندما يقوؿ عنهمهلل "كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبنا 
اًشًعينى" إلى  خر ما ىنالك من اايات انيوا لىنىا خى  .التي تيل  على األمر بالدعاء كىرىىىبنا كىكى

بل ىنالك أحاديث صحيحة مشهورة كمعركفة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوض  لنا فيها 
أف الدعاء من العبادة التي ينبغي أف ييهرع اإلنساف إليها في كل حينن فقد ركل النعماف بن بشير 

لعبادة" ركاه الترمذم كالبيهقي كالحاكم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل "الدعاء ىو ا
على شرط الشيخين كالنسائين كفي ركاية "الدعاء مخ العبادة". كقد ركل الترمذم عن رسوؿ اهلل 
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صلى اهلل عليو كسلم قولوهلل "إذا فت  اهلل على العبد بالدعاء فليدعون فلف اهلل سبحانو كتعالى 
 ."يستجيب

إلى حديث القر ف عن الرسل كاألنبياء فماذا يقوؿ لنا اهلل ككلكم يقرأ كتاب اهلل عز كجل كييالغي 
عن الرسل كاألنبياء الذين يحدثنا عنهم؟ أىمُّ ما يضعنا أمامو ىو دعاء ىؤالء الرسل كاألنبياءن كما 
من نبيو حدثنا اهلل عز كجل عنو في محكم تبيانو إال كأخبرنا عن طرؼو من دعائو الواجف هلل عز 

انىا نيوحه فػىلىًنٍعمى اٍلميًجيبيوفى" ألم يقل ذلك ربنا سبحانو كتعالىهلل "فىدىعىا رىب وي" أم نوح  كجل "كىلىقىٍد نىادى 
هىًمرو" يرينا اهلل الراب  بين َُ"فىدىعىا رىب وي أىنٍّي مىٍغليوبه فىانتىاًلٍر ) اء ًبمىاء مُّنػٍ ( فػىفىتىٍحنىا أىبٍػوىابى الس مى

اًفرًينى دىي اران )الدعاء كبين االستجابة. ألم ينقل لنا د ٍر عىلىى اأٍلىٍرًض ًمنى اٍلكى ( ًإن كى ِٔعائو "ر بٍّ الى تىذى
ٍرىيٍم ييًضلُّوا ًعبىادىؾى كىالى يىًلديكا ًإال  فىاًجران كىف اران   ."ًإف تىذى

حدثنا عن أًب األنبياء ابراىيم. فماذا كاف حديث الرحمن عنو؟ كاف جلي ما أخبرنا عنو أف حدثنا 
ًإٍذ يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت عن دعائ ون أدعيتو الواجفةن أليس كذلك أيها األخوة؟ "كى

ًإٍسمىاًعيلي رىبػ نىا تػىقىب ٍل ًمن ا ًإن كى أىٍنتى الس ًميعي اٍلعىًليمي ) ٍيًن لىكى كىًمٍن ذيرٍّي ًتنىا ُِٕكى ( رىبػ نىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمى
نىا ًإن كى أىنتى التػ و ابي الر ًحيمي" ألم يحدثنا ربنا سبحانو كتعالى أيم ةن ميسٍ  ًلمىةن لىكى كىأىرًنىا مىنىاًسكىنىا كىتيٍب عىلىيػٍ

عن الحوار الذم جرل بينو كبين قومو ثم ييتوٍّج خبره عن ىذا الحوار بالدعاء الواجف الذم دعى 
( فىًلنػ هيٍم عىديكٌّ ًلي ًإال  رىب  ٕٔ( أىنٍػتيٍم كى بىاؤيكيمي اأٍلىٍقدىميوفى )ٕٓبيديكفى )بو ربوهلل "قىاؿى أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا كيٍنتيٍم تػىعٍ 

ًإذىا مىًرٍضتي ٕٗ( كىال ًذم ىيوى ييٍطًعميًني كىيىٍسًقيًن )ٖٕ( ال ًذم خىلىقىًني فػىهيوى يػىٍهًديًن )ٕٕاٍلعىالىًمينى  ) ( كى
يًن ُٖثيم  ييٍحًييًن ) ( كىال ًذم ييًميتيًنيَٖفػىهيوى يىٍشًفيًن )  ( كىال ًذم أىٍطمىعي أىف يػىٍغًفرى ًلي خىًطيئىًتي يػىٍوـى الدٍّ

( ْٖ( كىاٍجعىل لٍّي ًلسىافى ًصٍدؽو ًفي ااًخرًينى )ّٖ( رىبٍّ ىىٍب ًلي حيٍكمنا كىأىٍلًحٍقًني بًالال اًلًحينى )ِٖ)
ن ًة الن ًعيًم ) عىثيوفى ٖٔأًلىًبي ًإن وي كىافى ًمنى الض الٍّينى  ) ( كىاٍغًفرٍ ٖٓكىاٍجعىٍلًني ًمن كىرىثىًة جى ( كىال تيٍخزًًني يػىٍوـى يػيبػٍ

 "(ٖٗ( ًإال  مىٍن أىتىى الل وى بًقىٍلبو سىًليمو )ٖٖ( يػىٍوـى ال يىنفىعي مىاؿه كىال بػىنيوفى  ) ٕٖ)

أىنٍّي مىس ًنيى الضُّرُّ كىأىنتى حدثنا عن أيوب فماذا كاف جيل حديث القر ف عنوهلل "كىأىيُّوبى ًإٍذ نىادىل رىب وي 
 . "أىٍرحىمي الر اًحًمين

حدثنا اهلل سبحانو كتعالى عن موسى فماذا كاف جل ما أخبرنا اهلل عز كجل عنو ؟ دعاؤه الواجف 
 .بالمناسبات المختلفة لربو
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كلو أننا كسيد األنبياء كأكثرىم دعاءن هلل سبحانو كتعالى إنما ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن 
جمعنا األدعية التي كاف يدعو بها ربو في البكور كفي ااصاؿ كعند خركجو من بيتو كعند األسفار 
كعند الرجوع إلى داره كعند الدخوؿ في المسجد كفي أدبار الاللوات المكتوبة كفي جن  الليل 

ديث كفي غير ذلك من األكقاتن لبلغت أدعية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ربع األحا
 .الالحيحة التي بلغتنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ىذا األمر كيف يجهلو أمه من المسلمين أيها اإلخوةن حتى ييعرض عن ىذا اللباب الذم ىو 
أساس الدين؟ بل كيف يشمئز من الدعاء؟ بل كيف يجد نفسو في ثلة من المسلمين يجأركف إلى 

ذرا؟ كيف يكوف ىذا اإلنساف مسلمان مؤمنان باهلل سبحانو اهلل بالدعاء الواجف كىو ينظر إليهم ش
كتعالى في ىذه الحالة؟ كىم مسلموف يقوؿ قائلهمهلل من أين ثبت بأف الدعاء في ىذا الوقت 
مشركع؟ من أين ثبت الدعاء عقب الالبلة مشركع؟ ... كلو الحع أف يسأؿ بعد ذلك من أين 

بت أف الدعاء في كقت الظهيرة مشركع؟ ثبت أف الدعاء في كقت الضحى مشركع؟ كمن أين ث
كمن أين ثبت أف الدعاء قبل طلوع الشمس أك بعد طلوع الشمس أك قبل الغركب أك بعد الغركب 

 مشركع؟

كالجوابهلل أف الدعاء بهذا لم يعد مشركعان ق ن كلو أف ىؤالء الذين يقولوف ىذا الكبلـ شموا 
ؿ الناقدن عندما أمرنا اهلل بالدعاء أمرنا بعبارات رائحة لعلمن لخجلوا من أف يلفظوا بمثل ىذا السؤا

ميطلقةن كقد قاؿ العلماء جميعانهلل اللفظ المطلع يجرم على إطبلقون كعندما قاؿ لناهلل إذا فت  على 
العبد منكم الدعاء فليدع ربون فلف اهلل يستجيب. إذا ىذه أداة من أدكات العمـو أيها اإلخوةن 

اتجو إلى اهلل بالدعاء فلينتهز الفرصة كليدعون كاللفظ العاـ  )إذا( أم كلما رأل أف شعوره قد
 .يجرم على عمومو. كقد قاؿ العلماء عمـو األلفاظ يستلـز عمـو األحواؿ كعمـو األزمنة كالبقاع

كلكن في الناس من يتقلبوف في حمأةو من الجهالةن ثم إنهم يقفوف موقف المحتقر لهذه األمة 
اهلل كسلم على من قاؿهلل "إف من أشراط الساعة أف تلعن  خر األمة كللسلف من ىذه األمة كصلى 

 ."أكلها

أجل ... كم ككم قيل ليهلل ما الدليل على أنو يستحب الدعاء عقب الاللوات؟ أكالن ال داعي إلى 
دليل خاصن ألف األكامر التي جاءتنا من اهلل مطلقةه أك عامةن كاللفظ المطلع يخترؽ األحواؿ 
ديث كاألزمنة كلهان كاللفظ العاـ يخترؽ األزمنة كلهان ىذا إلى جانب أف رسوؿ اهلل يقوؿ في الح
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الالحي  من حديث النعماف بن بشيرهلل "الدعاء ىو العبادة" فهل ىنالك ميقاته خاص للعبادة يا 
 !ىذا؟ ىل ىنالك ميقات خاص للعبادة؟ فلذا ذىب ىذا الوقت ينبغي أف يتنزه عن عبادة اهلل؟

شيءه  خرهلل ألم تسمع حديث البخارم كالترمذم عن سعد بن أبي كقاص رضي اهلل عنو أنو كاف 
م أكالده ىذا الدعاء كما ييعلم المعلم الغلماف الكتابةن كيقوؿهلل كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ييعلٌ 

كسلم يدعو بهن  دبر كل صبلة "اللهم إني أعوذ بك من البخل كأعوذ بك من الجبن كأعوذ بك 
جواب من أف أيرد إلى أرذؿ العمر كأعوذ بك من فتنة الدنيا كأعوذ بك من عذاب القبر" ىذا ىو ال

 .ااخر

الثالثهلل ألم تسمع الحديث الذم ركاه الترمذم من حديث أبي أمامة الباىلي بسندو صحي  أف 
رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل أم الدعاء أسمع؟ أم أم أنواع الدعاء أكثر استجابةن؟ 

 .قاؿهلل الدعاء في جوؼ الليل كأدبار الاللوات المكتوبة

سلم بعد ىذا؟ ما الذم يجعل اإلنساف المسلم الذم يتظاىر بتمسكو ماذا يبتغي اإلنساف الم
 !!باإلسبلـ يشمئز من الدعاءن إف مع إخوانو في مسجدو كهذا المسجد أك منفردان؟

صورةن أيها اإلخوة تقشعر منها الجلودن كأشعر باشمئزاز عجيب بل ييخيل إلي أف غضب اهلل 
ن عندما أجد أف المسلمين في مسجدو كهذا سبحانو كتعالى في ىذه الحالة يوشك أف يهب 

المسجد بعد االنتهاء من الالبلة يرفعوف أصواتهم بذكر اهلل سبحانو كتعالى ثم يبسطوف أيديهم إلى 
اهلل بدعاءو كاجف أنظر فأجد أناسان يفركف من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كيفركف أكثر من ىذا 

كما ىو أبعث من ذلك لؤللمن أنني كجدت شابان الدعاء الواجفن بل ما ىو أشد من ذلك مرارةن 
يجلس في ىذا المسجد محتبيان كلما حاف الدعاء كبسطنا جميعنا أكفنا بالدعاء كما أمر رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلمن كالماللوف بين داعو كمأمنن نظرت كإذا بهذا الشاب المحتبي قد جمد على 

نتقاد ككأنو غريب من ىذا الدينن ككأنو غريب من حالتون محتب ىكذا ينظر إلى الداعين نظرة ا
 ىذا الجو ذاتو كلون كتساءلت ما الذم جعلو يبقى؟ ما الذم جعلو يالبر على ىذه العبادة؟

ىذا الوضع أيها اإلخوة صورةه من أخطر صور المشكبلت التي حاقت بنان لم أكن اتالور أف 
أف يستعيدكا بدىيات الدين  المسلمين سيجدكف أنفسهم في كقت من األكقات بحاجة إلى

ليوضحوه إطبلقانن كلكٌنا نجد من يحارب ىذا الدين يحارب العبادة باسم اإلسبلـن يحارب الدعاء 
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باسم اإلسبلـ. أحدىم يتكلف متنطعانهلل لماذا ىذا  -كالدعاء ىو العبادة كما قاؿ رسوؿ اهلل  -
 االرتفاع باألصوات بذكر اهلل سبحانو كتعالى؟

طفى صلى اهلل عليو كسلم كانظر األحاديث الكثيرة التي جمعها اإلماـ النوكم في اقرأ سنة المال
مجموعو عن ارتفاع األصوات في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالذكرن فكاف ينفتل 
فيتجو يدير ظهره إلى القبلة ككجهو إلى الماللين إذا لم تكن بعد الفريضة نافلةن كيرفع صوتو 

علم الالحابة ما يقوؿ. أجل .. عد إلى الالحي  من حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل باألذكار لكي يت
عليو كسلمهلل "من ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسين كمن ذكرني في مؤلو ذكرتو في مؤلو خيرو من 

 .مؤله" ككيف يكوف ذكر اإلنساف اهلل في المؤل؟ يكوف بهذا الشكل أجل

اء؟ انظر إلى األحاديث الكثيرةن انظر إلى قوؿ رسوؿ يقوؿ ااخر من أين لكم بس  اليد عند الدع
اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأسانيد متنوعة شتىهلل "إف اهلل حييه كريم سخي يستحيي إذا بس  العبد 

 ."يده بالدعاء أف يردىما صفران خائبتين

ما ىم من أجل أيها اإلخوة ... أناسه يحاربوف دين اهلل باسم السلف كاتباع السلفن ككذبوا كاهلل 
السلف في شيءن ربنا سبحانو كتعالى يأمرنا بالدعاء كييحذرنا من أف نستكبر على الدعاءهلل "ًإف  
ن مى دىاًخرًينى" كرسوؿ اهلل يبين فيقوؿهلل "الدعاء ىو  ال ًذينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهى

في كل كقتن على فرشنا في بكورنا في  صالنا  العبادة" كأنت تعلم أننا ينبغي أف نالبغ بالعبادة
في غدكنا في ركاحنا أثناء انفرادنا مع أنفسنا كأثنا كجودنا في أعمالنا ككظائفنا المختلفةن إذان في  

 .كل حاؿو ينبغي أف يكوف اإلنساف موصوؿ القلب إلى اهلل عز كجل بالدعاء

رىبٍّكى كىتػىبىت ٍل ًإلىٍيًو تػىٍبًتيبلن" كالتبتل المأمور بو  سلوا ىؤالء ما معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىاذٍكيًر اٍسمى 
صبغة ينبغي أف يالطبغ بها اإلنساف دائمان في كل كقتن ينبغي أف يكوف متبتبلن ذلك ألنو إف لم 
يكن في سائر األكقات متبتبل فلنو إذا انفالل عنو التبتل ال بد أف يتسرب إليو الشيطاف بالكبرن 

الكبر ينبغي أف تكوف مالطبغان بالتبتل. فكيف يكوف التبتل؟ التبتل الواجف  كلكي تكوف بعيدان عن
يكوف باالنكسار بالدعاء إلى اهلل عز كجلن كأنت تخرج من دارؾ إلى المسجد تدعو كما كاف 
يفعل رسوؿ اهللن كأنت تعود من المسجد إلى دارؾ تدعو اهلل سبحانو كتعالىن إذا رأيت ظبلؿ 

فعت يديك تدعو اهللن كإذا رأيت ابتبلءن اصطبغ بها إنساف رفعت يديك نعمةو في حاؿ إنساف ر 
تدعو اهلل سبحانو كتعالى.. بعد ىذا تسأؿ ىل ثبت أف الرسوؿ دعا في ىذا الوقت أـ لم يدعو؟ 
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تعلم ... كإف عجبي الذم ال ينتهي من أناسو رحلوا من ببلدو لهم إلى ىذا البلد ليتعلموان إف كنتم 
جئتم؟ كإف كنتم صادقين في أنكم تريدكف أف تتعلموا فلماذا تستكبركا بجهلكم؟ متعلمين فلماذا 

 كلماذا تستكبركف على اهلل سبحانو كتعالى؟

أجل أيها اإلخوة .. إنني أتألم لحاؿ الفاسقين الشاردينن كلكني أكثر ألمان لحاؿ أناسو يتظاىركف 
سبحانو كتعالى " ثيم  قىسىٍت قػيليوبيكيم باإلسبلـ كقلوبهم أقالى من الالخور ينطبع عليهم قوؿ اهلل 

ةن". إف اإلنساف التائو يعلن عن مرضو إذ يعاني من تيون  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى
كلكن اإلنساف الذم يستكبر بأنو ىو المسلمن كبأنو ىو البالير بشؤكف الدينن ثم يمارس 

كجلن يسير بخطىن مناقضة ألكامر اهللن لوصايا رسوؿ اهللن لما كاف عليو االنحراؼ عن دين اهلل عز 
 .رسوؿ اهللن ىذا الداء الذم ال دكاء لو

عندما يكوف المسلموف في ىذا المسجد يدعوف اهلل عز كجل كما أمر رسوؿ اهلل يبسطوف أيديهم 
البل أدبية التي ال تعرؼ إلى اهلل بالدعاء الواجف كما فعل رسوؿ اهللن كإنساف يحتبي ىذه الجلسة 

األدب بشكل من األشكاؿن كينظر إلى ىؤالء الداعين ككأنو يقوؿ بلساف حالوهلل فأما أنا فغني عن 
دعاؤكم ىذان أما أنا فبل أحتاج إلى أف أبس  يدم إلى إلهكم ىذا بشيء من الدعاءن تظاىر 

الى محاؿ أف يرحل إلى اهلل باإلسبلـ مهما شئتن اإلنساف الذم ال يالطبغ بالتبتل هلل سبحانو كتع
 سبحانو كتعالى مؤمنا
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 ٍجت فَبك اٌّغزّؼبد اإلٍال١ِخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .يكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىكأكص

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

إف سبب فساد المجتمعات اإلسبلمية محالوره في أمرين اثنينهلل إما أف يغيض في ذلك المجتمع 
كاجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فهذا السبب األكؿن كإما أف يشيع فيو كاجب األمر 

عن المنكر كلكنو ال يالادؼ  ذانان ميالغية كال نفوسان متقبلةن كإنما ييواجو بنفوسو بالمعركؼ كالنهي 
متمردةو ك ذافو تيالم نفسها عن سماع الحع. ىذاف ىما السبباف اللذاف إليهما مردي فساد 

المجتمعات اإلسبلميةن كال أعتقد أف من كراء ذلك سببان ثالثان. كانظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز 
هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى كجلهلل " ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ىيمي كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى

اٍلميٍفًلحيوفى" أم المجتمع الذم يشيع فيو ىذا الواجب كتنتشر فيو ىذه المسؤكلية ىو المجتمع 
 .الذم يتالف بالفبلح كالرشد

أف ىذا الواجب إذا غاض في المجتمع فلم تعد ىنالك ألسن تأمر بالمعركؼ  كمعنى ذلك ..
كتنهى عن المنكر فبل شك أف ىذا المجتمع البد أف ينحرؼ عن طريع الفبلح كأف ينح  في 
طريع الغواية كالضبلؿن ثم انظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىًمنى الن اًس مىن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي 

ًإذىا تػىوىل ىَٰ سىعىىَٰ ًفي اأٍلىٍرًض ًفي اٍلحى  نٍػيىا كىييٍشًهدي الل وى عىلىىَٰ مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً كى لًيػيٍفًسدى يىاًة الدُّ
ًإذىا ًقيلى لىوي ات ًع الٌلوى" أم إذا ًَِٓفيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالل وي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى ) أيمر ( كى

ٍتوي اٍلًعز ةي بًاإًلٍثًم فىحىٍسبيوي جىهىن مي كىلىًبٍئسى  ًإذىا ًقيلى لىوي ات ًع الٌلوى أىخىذى بالمعركؼ كنيهي عن المنكر "كى
 ."اٍلًمهىادي 

أرأيتم إلى نه الكتاب المبين كيف يعلن صراحةن أف مرد  فساد المجتمعات اإلسبلمية إلى أحد 
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سؤكلية األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فهذا سببن كإما أف ىذين المرضينهلل إما أف تختفي م
ال تختفي كلكن ال تالادؼ ىذه المسؤكلية  ذانان صاغية كال نفوسان متقبلةن بل تجد أف األمر 
بالمعركؼ كالنهي عن المنكر يالطدماف بنفوسو قد أخذتها العزة باإلثمن كأعتقد أف مجتمعاتنا 

المرضين معانن فواجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر اختفى  اإلسبلمية اليـو تعاني من ىذين
أك كاد يختفي كأصبحت الفئة التي تتذكر المعركؼ لتأمر بو كترل المنكر لتنهى عنو فئةن قليلة 
جدانن كلكن مجتمعاتنا حتى عندما يوجد فيو األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر لمامان كفي 

ييالادؼ ىذا األمر بالمعركؼ أك النهي عن المنكر نفوسان يالدؽ  الحاالت النادرةن فالغالب أف
ٍتوي اٍلًعز ةي بًاإًلٍثمً  ًإذىا ًقيلى لىوي  ات ًع الٌلوى أىخىذى  ."عليها كصف اهلل سبحانو كتعالىهلل "كى

ن مي كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي". كم ككم تذ  كرتي ثم يقوؿ اهلل عز كجل كنسألو العفو كالعافيةهلل "فىحىٍسبيوي جىهى
معركفان ينبغي أف  مر بون ككم ككم رأيت منكران ينبغي أف أيحذر منو. فقلت .. كذىٌكرت .. أمرت .. 

كنهيت جيهد االستطاعة كباألسلوب اإلنساني اللطيفن كلكني ما أذكر أني مرةن رأيت صدلن 
ؿ أراه ىو ذاؾ إيجابيان لهذه التذكرة ق  إال في الحاالت النادرة جدانن الالدل الذم رأيتو كال أزا

ٍتوي اٍلًعز ةي  ًإذىا ًقيلى لىوي  ات ًع الٌلوى أىخىذى الذم ييذكرني مع خوؼو شديد بقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كى
 ."بًاإًلٍثمً 

إذان فمجتمعاتنا تعاني من ىذين الداءين معانن قلة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر من جانبن 
ي عن المنكر بعزةو تتأبى على االنالياع لهذه التذكرة من جانبو كمواجهة ىذا األمر بالمعركؼ كالنه

 . خر

كال أريد أف أضرب األمثلة أيها اإلخوةن كال أريد أف أحدثكم عن الجوانب التي ذكرت فيها 
بمعركؼ أك نهيت من خبللها عن منكر فاألمثلة كثيرةن كلعلي ذكرت أكثر من مرة في ما مضى 

ذلك لقد قلت أكثر من مرة جربت أف التفت إلى فئات من الناس قد العبرة التي جنيتها من كراء 
ذىلوا عن كاجب اهلل عز كجل فانحرفوا إلى بعض المحرمات أك تناسوا أك نسوا بعض الواجبات؛ 

الحقت ىؤالء الفئات بالتذكرة اللطيفة اإلنسانية المقبولةن فما رأيت نتيجةن لهذه التذكرة إال 
ا قد قالو اهلل سبحانو كتعالى العزة التي قد حجبت  ذاف ىؤالء الناس التأفف كإال الضجر كإال م

 .عن تذكرة الحع

كقد قلت لكم مرةهلل إنني جربت أف أطرؽ أبواب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كلها بالنسبة 
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لسائر فئات الناسن فما رأيت أحدان ييالغي إلى معركؼو أيذكر بو أك يالغي إلى منكرو أنهاه عنون 
ذا فخير ما ينبغي أف أتسلى بو ىو أف اتجو إلى الحكاـ فآمرىم ىم بالمعركؼ كأنهاىم عن كل

المنكرن كلعل ىؤالء أقل الفئات تأففان. كىذا ما قد رأيتو كلعل ىؤالء أقل الفئات احتجابان عن 
الحع بعزة النفس ربما ال يستجيبوف كلكنهم في أسوأ األحواؿ يلوذكف بالالمت. أما تلك الفئات 
األخرل من فئات ىذا الشعب أك ىذه األمة التي تستشرم بين جوانحها البغضاء كتأخذىا العزة 

 .فعبلن باإلثم كتتأبى على التذكرة فتلك ىي الماليبة التي ال دكاء لها

عندما يشيع في المجتمع انحراؼن أك يتكاثر سعيه إلى ميحٌرـ أك ارتكاب منكرن فالدكاء كاض  
ىوهلل أف يوجد من يأمر بالمعركؼ كأف ينهى عن المنكرن الدكاء أف يوجد من كالدكاء ماثله كقريب ك 

يقوؿ لهؤالء الناس أيها اإلخوة ىذا منكره فاعرضوا عنو كىذا كاجبه أك معركؼ فتشبثوا بون كلكن 
ما الداء؟ عندما يوجد باألمر بالمعركؼ كيوجد النهي عن المنكر كمع ذلك تبقى ىذه الفئة التي 

أك نسيت معركفان تبقى محجوبة عن ىذه التذكرةن كتأخذىا العزة باإلثمن كتتأبى تلبست بمنكرو 
كتتأففن كتعلن الضجر كل الضجر عن ىذا المعركؼ الذم ذيكرىت بون في ىذه الحالة ما العبلج 
أيها اإلخوة؟ األمر بالمعركؼ نػيفٍّذ كالنهي عن المنكر نػيٌفذ كلكن عندما تكوف النتيجة ىكذا ما ىو 

 ؟العبلج

المبلذ ىو اهللن كالمفر إلى اهلل سبحانو كتعالىن كنحن من أم الفئات كنا سواءه كنا ممن ييذكٍّر أك 
ممن ييذك ر ينبغي أف يكوف الحكم الفالل فيما بيننا ميزاف شرع اهللن ميزاف ىدم اهللن االنالياع 

تشريع سيوض  لي لحكم اهلل سبحانو كتعالىن فلذا ذيكرت بمعركؼ فؤلرجع لهذا التشريعن ىذا ال
ما إذا كاف ىذا الذم يذكرني مفتئتان علي أك متطرفان أك مبالغان أك كاف عادالن في حكمو كتذكرتو. 

فلماذا ال نجعل من شريعة اهلل الحكم؟ لماذا ال نجعل من ميزاف ىذا الدين الجامع لشمل ىاتين 
 .الفئتين التي تيذكر كالتي تيذك ر

نػىهيٍم ثيم  الى يىًجديكا ألم يقل اهلل سبحانو كتعالىهلل  ت ىَٰ ييحىكٍّميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ "فىبلى كىرىبٍّكى الى يػيٍؤًمنيوفى حى
ًفي أىنفيًسًهٍم حىرىجنا مٍّم ا قىضىٍيتى كىييسىلٍّميوا تىٍسًليمنا".؟! فلذا تأففنا من حكم اهلل كمن شرعو كىديو 

نا عن منكرن إذا تأففنا من شرع اهلل عز كجل الذم نلوذ بو كلما أمرنا بمعركؼن كنلوذ بو كلما نهي
فمعنى ذلك أننا قطعنا ما بيننا كبين سبل الالبلح  خر خ  من الخطوطن كأنهينا سبيل العبلج 

 .إلصبلحنا بشكلو كلي
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أيها اإلخوة كما قلت لكمهلل األمثلة كثيرة في ذىني كأنا ال أريد أف أضرب الميثل ألف المسألة 
لجزئياتن المشكلة تتمثل في كليةو خطيرة جدانن أننا نتأبى على التذكرة ليست متعلقة بجزئية من ا

بالخير كعلى النهي عن المنكر؛ أيان كاف نوع ىذا الخير الذم نأمر بو كأيان كاف نوع ىذا المنكر 
 .الذم نحذر منو كننهى عنو

المرض  تلك ىي الماليبة .. دعوا الجزئياتن كلكن كثرة ىذه الجزئيات تنبهنا إلى كلي ىذا
العضاؿ الذم نعاني منون كأنا عندما أقوؿ ىذا الكبلـن البد أستثني قلة التي يرحمها اهلل عز كجل 
دائمانن كلكن ينبغي أف نعلم أف القلة ال تفيد عندما يستشرم السوء كيزداد في المجتمع كلو ال 

ةو يكرمنا اهلل بهان ألم تفيدن ما معنى أف أقوؿهلل ىنالك قلةن كأنا ال أستطيع أف أعتمد عليها في رحم
نىةن ال تياًليبىن  ال ًذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاص ةن   ."يقل اهلل عز كجلهلل "كىاتػ قيوا ًفتػٍ

ىذا ىو داؤنا كىذا يدعوني إلى أف أقوؿ لكمهلل عندما نعافى من ىذا الداء فيشيع في مجتمعنا 
ت مجتمعنان كإذا كاف الذين األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر بقدرو كاؼو كاؼو يغطي حاجا

ييذك ركف بهذا المعركؼ كينهوف عن المنكر يتمتعوف بآذاف صاغية كنفوسو راضية تقبل الخير الذم 
تيأمر بو كتقبل أف تيقلع عن الشر الذم تينهى عنون فاعلموا أف مجتمعنا عندئذو سينتشل من ضبللو 

ة كالقوة. أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل كضياعو كأنو سيرقى إلى مستول الالبلح كاألمن كالطمأنين
 . العظيم
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 رٍه اٌلاه ا٢فوح ٔغؼٍٙب ٌٍن٠ٓ ال ٠و٠لْٚ ػٍٛاً فٟ األهع

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

زمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

تقرأكف جميعان في كتاب اهلل سبحانو كتعالى تلك ااية التي ألـز اهلل عز كجل ذاتو العلٌية من 
كأئمة األسرة خبللهان بأف يجعل الالفوة من عباده فوؽ ىذه األرض ىم قادة الناس جميعان 

اإلنسانية. كلكم يقرأ في ذلك قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي 
اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىًئم ةن كىنىٍجعىلىهيمي اٍلوىارًثًينى". كلعلكم تقرأكف تلك ااية األخرل التي تدعم ىذه ااية 

ا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه كتزيدىا جبلءن كت أكيدان كىي قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "مىٍن عىًملى صىاًلحن
فػىلىنيٍحًييػىن وي حىيىاةن طىيٍّبىةن" كقولو عز كجلهلل "كىعىدى الل وي ال ًذينى  ىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت 

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍم ًدينػىهيمي ال ًذم اٍرتىضىى لىهيٍم لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍم ًفي اأٍلىٍرًض كى  مى
ٍوًفًهٍم أىٍمنان". ىذا كعده قاطعه من اهلل عز كجل ألـز بو ذاتو العلٌية ككلكم يعلم  لىنػ هيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى كىلىييبىدٍّ

 .كتعالى ال يلحقو خلفه ق أف القر ف كبلـ اهلل كأف كعد اهلل سبحانو 

 

كلكن لعل في الناس من يستشكل ىذا الذم كعد اهلل عز كجل ذاتو العلٌية مع  ية أخرل أكصى 
فيها اهلل سبحانو كتعالى ىذه الالفوة من عباده باالبتعاد عن الوالية كاالبتعاد عن أسباب العلو في 

ا لًل ًذينى الى ييرًيديكفى عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض األرضن كذلك عندما قاؿ عز كجلهلل "تًٍلكى الد اري اٍاًخرى  ةي نىٍجعىليهى
كىالى فىسىادان كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍلميت ًقينى"؛ ربما قاؿ قائلههلل كيف ييطمع اهلل عباده في أف يجعلهم أئمة 

 مستخلفين في األرض كقادة على غيرىمن ثم إنو يحذرىم من التوجو إلى العلو في األرض؟
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ا اإلخوة أف نعلم كجو التناسع بين ااية التي  ألـز اهلل عز كجل فيها ذاتو بهذه الًعدىةن ينبغي أيه
ا ًلل ًذينى الى ييرًيديكفى  كبين ىذه الوصية األخرل التي أكصى اهلل بها عبادههلل "تًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجعىليهى

ااخرينن نجعلها للذين ال يطمحوف إلى  عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض" أم نجعلها للذين ال يستكبركف على
التعالي على إخوانهم كإلى التباىي عليهمن ال يلهثوف مع إخوانهم كزمبلئهم في سباؽ إلى كراسي 
الحكم من أجل العلو كمن أجل التسامي ذلكن ألف اإلنساف الذم يطمع أك يطم  إلى مثل ىذا 

كال بهذه القيادة. ينبغي أف تعلموا ىذه ليس ىو الذم كعده اهلل سبحانو كتعالى بهذه اإلمامة 
 .الحقيقة جيدان 

 

لكي تنالوا اإلمامة في األرض كلكي تالبحوا فعبلن أئمةن كما كعد اهلل عز كجلن ينبغي أف تتحققوا 
بهاتين الوصيتين أكالنن فبل تطمعوا في علوو في األرض أبدانن كال تسلكوا مسالك الفساد بين عباد 

ذا تحققتم بهذين الوصفين فأنا أعدكم أف أعلو أنا بكم بعد أف زىدتم أنتم اهلل عز كجل أبدانن فل
في العلون أعدكم أف أعلو بكم إلى مستول القيادة كاإلمامة التامة على األسرة اإلنسانية جمعاء. 

 ككيف يتنزه المسلموف عن حب العلو في األرض؟ ككيف السبيل إلى ذلك؟

قةن معنى عبوديتو هلل عز كجلن ثم أف يمارس ىذه العبودية السبيل إلى ذلك أف يذكؽ اإلنساف حقي
بسلوكو في ىذه الحياة الدنيان يعلم بيقينو العقلي ثم بمشاعره الوجدانية أنو عبد مملوؾ هلل سبحانو 
كتعالىن يتحرؾ في قبضة اهلل عز كجلن كأف الناس من حولو جميعان عباده هلل سبحانو كتعالىن فلذا 

تذكقتها فمن أين يمكن أف ينبثع في كياني حب التعالي في األرض؟ ككيف عرفت ىذه الحقيقة ك 
يمكن أف أطم  إلى أف أعلو على إخواني في المكانة كالرتبة كنحو ذلك؟ عبوديتي هلل تمنعني من 
ذلك. كعبودية ااخرين هلل أيضان يجعلهم إخوةن متحابين متآلفين يؤثر الواحد منهم صاحبو على 

 .السمونفسو في التعالي ك 

 

عندما يجد اهلل عباده كقد تحققوا بهذا الوصفن كىذا يجرىم بالتالي إلى أف ال يكونوا مفسدين 
في األرض بل يكونوا ماللحين دائمانن عندئذو يأتي دكر الوعد الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو 
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ي اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىًئم ةن كىنىٍجعىلىهيمي العلٌية عندما قاؿهلل "كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا فً 
 ."اٍلوىارًثًينى 

 

كم من الناس من شردكا عن ىذا المعنى العظيمن بل شردكا عن كجو التناسع بين ىاتين اايتين. 
قرأكا ااية التي ألـز اهلل عز كجل فيها ذاتو بهذا الوعدن فظنوا أف ىذا إذفه لهم بأف يفتحوا أمامهم 

ل إلى منافسة ااخرينن كإلى سباقهمن كالتعالي عليهمن من أجل الذات كمن أجل المباىاة السبي
ا ًلل ًذينى الى ييرًيديكفى  كإشباعان لرغبة الكبرياءن كنسوا قوؿ اهلل عز كجلهلل "تًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجعىليهى

ًقينى". فلذا رأيتم اليـو أف المسلمين في جل أكطانهم عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادان كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍلميت  
كببلدىم بعيدكف عن المعنى الذم كعدىم اهلل عز كجل بون محكوموف دكف أف يحكموان مقودكف 
دكف أف يقودكان ليسوا أئمةن كما كعد اهلل عز كجلن فذلك ألنهم لم يتحققوا بقولو عز كجلهلل "تًٍلكى 

 ."ا ًلل ًذينى الى ييرًيديكفى عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادان الد اري اٍاًخرىةي نىٍجعىليهى 

كلكي ال نبتغي في األرض علوان كال فسادان ينبغي أف نتحقع بمعنى العبودية هلل عز كجلن ال شكبلن 
كال تقليدان كال بشعارات فارغةن كإنما بمعنىن من معاني الشعور كالذكؽ بحيث يدفعنا ىذا الشعور 

لوؾن كبحيث تكوف حياتنا تعبيران عن عبوديتنا هلل سبحانو كتعالىن عندئذو ينفذ اهلل سبحانو إلى الس
 كتعالى لنا كعده الذم ألـز ذاتو العلية بو جل جبللو. ككيف يكوف ذلك أيها اإلخوة؟

إف اهلل عز كجل منذ أف شٌرؼ عباده بهذا الدين الحعن كلقد قلت باألمس كأقوؿ ككررتها مرارانهلل 
كاف كاليزاؿ كاحدانن كإف تبلعب بو الناس   -لدين الحع في حياة األسرة اإلنسانية دينه كاحد إف ا

منذ أف شرؼ اهلل عباده بهذا الدينن  -عبر األجياؿ كالقركف فجعلوا منو أديانان متهارجة متخالفة 
. ىذه جعل من ىذا الدين أقول سبلح يدخل الرىبة كالخوؼ في أفئدة أعداء اهلل سبحانو كتعالى

الحقيقة كانت كال تزاؿ إلى اليـو ميطٌبقة كمحققة. كيف؟ كقد ألـز اهلل عز كجل ذاتو بهذا أيضان 
كأنبأنا بهذه الحقيقة ألم تقرأكا قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىيػىقيوؿي ال ًذينى  مىنيوا لىٍوال نزلىٍت سيورىةه فىًلذىا أينزلىٍت 

ا اٍلًقتىا ٍغًشيٍّ عىلىٍيًو ًمنى سيورىةي ميٍحكىمىةه كىذيًكرى ًفيهى ؿي رىأىٍيتى ال ًذينى ًفي قػيليوًبًهٍم مىرىضه يػىٍنظيريكفي ًإلىٍيكى نىظىرى اٍلمى
اٍلمىٍوًت فىأىٍكلىى لىهيٍم" ىذا كبلـ اهللن بل ىذه سنة اهلل ماضية إلى يـو القيامة حتى في ىذا العالر 

لى تبعيات لفئات ال تقيم لدين الذم أصب  المسلموف فيو مزقان متناثرةن ك لت حياة المسلمين إ
اهلل عز كجل كزنان كأصب  لعابهم يسيل على الدنيا كحطامهان كتركوا ما أغراىم اهلل بو كرائهم 
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ظهريانن على الرغم من ىذا كلو فلنك لتنظر فتجد أعداء اهلل سبحانو كتعالى يرىبوف من ىذا الدين 
 .اإلسبلمي أيٌما رىبة إلى ىذا اليـو

 

العظيم الحكيم الذم جمع في حياة أكلئك األعداء اليـو أمرين اثنينهلل الخوؼ كسبحاف اإللو 
كالهلع من دين اهلل في قلوبهمن كالقوة كأسباب المنعة المادية في أيديهم. انظركا كتأملوا تدركوف  
كيف جمع اهلل لهم بين ىذا كذاؾ. تأملوا في مشاعرىم القلبية تجدكىا مليئة ال بالخوؼ بل 

ين اهلل الحع الذم ىو ىذا اإلسبلـن كلكنك تنظر فتجد في الوقت ذاتو أيديهم مليئة بالهلع من د
بالقوة المادية التي أمكنهم اهلل منها. ىذا لماذا؟ مقابل ما نحن عليون نتالف نحن أيضان بالفتين 
اثنتين إسبلـو نرتب  بو انتماءنن كنتمسك بو بشعاراتو جوفاء ال معنى لها كمن كراء ذلك القلب 

 .بعيات كمحبة التباع ىؤالء كىؤالء كأكلئكن كما تعلموف كتبلحظوفت

 

لما  ؿ أمر المسلمين إلى ىذه الحالة أقاـ اهلل من كاقع أعداء المسلمين أقامهم على ىذين 
الوصفينن ىلعه من دين اهلل في كل لحظة يفرم أفئدتهم كيأخذ بمجامع قلوبهمن كقوة ذات يد 

 .تتجمع لديهم

 

اإلخوة .. ما من مظهرو من مظاىر اإلسبلـ يعلن عن نفسو في مكافو مان إال كتجدكف انظركا أيها 
الرقاب قد اشرأبت كالعيوف قد جحظت بل دارت كما يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى خوفانن كجاء 

رسلهم يبحثوف كيتسائلوف كيكتبوف كيقرركف ماذا حدث؟ ماذا كراء ذاؾ؟ ما الذم سيحدث كراء 
 ى إسبلمهم؟عودة المسلمين إل

 

أال تعتزكف بهذا الذم أعزكم اهلل بو! أال تشعركف كأنتم تعانوف من الضعف إلى أقالى درجاتون كمن 
مرض الذؿ إلى أح  دركاتو!  أال تجدكف أف اهلل قد كضع أمامكم الترياؽ الشافي! فلماذا ال 

الترياؽ؟ الذين  تستعملوف ىذا الترياؽ؟ بل ليت شعرم لماذا ال يستعمل الحيكاـ المسلموف ىذا
يشعركف بألم التشرذـ كبأسى الذؿ الذم ىيمن على كياناتهم؟ ككله منهم يعلم أكثر مما أعلم أف 
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أعداء اهلل عز كجل على الرغم من القول المتجمعة لديهم تفيض قلوبهم خوفان إلى درجة الهلع من 
 .دين اهلل سبحانو كتعالى الذم شرؼ اهلل سبحانو كتعالى بو عباده

 

على الرغم من أف المسلمين بعيدكف عن دينهمن ىذا على الرغم من أف اإلسبلـ  ؿ حالو إلى  ىذا
مظاىر براقة كإلى إنتماءات كشعارات مذكقةن فكيف لو كاف المسلموف مسلمين حقان؟ ككيف لو 
كاف اإلسبلـ تفاعبلن بين قادة ىذه األمة كشعوبها كيف؟ كعندما نقوؿهلل اإلسبلـ. فمعاذ اهلل أف 

ني باإلسبلـ إال ىذا الذم جمعو اهلل كلخالو في ىذين الوصفينهلل "تًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجعىليهىا نع
لًل ًذينى الى ييرًيديكفى عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادان" الفساد في األرض نقيض اإلسبلـن ألف اإلسبلـ جعل 

علموا أنو يمارس عدكانان معلنان أك غير لئلصبلح كللالبلحن ككل من عاث فسادان في األرض فلت
 .معلن لدين اهلل سبحانو كتعالى

 

ىذه حقيقة نعرفهان كمن ثم فلف كل من يعلن أنو يقف في كجو اإلسبلـ كيحاكؿ أف يخنع 
التوجهات اإلسبلميةن فلتعلموا أنو يعلن في الوقت ذاتو أنو يسير ضد الالبلح كاإلصبلح في كل 

 .رض فسادان كبأسباب الفساد أجمعمكافن كيحاكؿ أف يزرع األ

 

دين اهلل عز كجل ىو الحالن الوحيد لؤلمن كالطمأنينة كالسبلـ كالالبلح. كلكن من ذا الذم 
يجهل أف الحالن الذم يحقع ىذا كلو ال يمكن أف يتحقع إال إذا كاف ىذا الحالن مجموعة 

بالين بحقوؽ كحياة عيوف ساىرة ضد الظلم كالظالمين؟ ضد المغتالبين كاالغتالاب؟ ضد المتر 
 .األبرياء؟ ال يمكن للالبلح أف يتم إال إذا حيالٍّن حقل ىذا الالبلح بحماية لو

ىذا المعنى ينبغي أف نعلمو جيدانن كبين ىذين األمرين تفاعله يعرفو كل من درس شريعة اهلل سبحانو 
ي محكم تبيانوهلل كتعالىن كانظركا لتعتزكا بهذا المعنى الذم أقولو لكم إلى ما يقولو جل جبللو ف

نٍػيىا كىييٍشًهدي الل وى عىلىىَٰ مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ  اٍلًخالىاـً  "كىًمنى الن اًس مىن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا تػىوىل ىَٰ سىعىىَٰ ًفي اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى  كىالل وي الى  ًإذىا ًقيلى  كى ييًحبُّ اٍلفىسىادى كى

ٍثًم  فىحىٍسبيوي جىهىن مي كىلىًبٍئسى الًمهاد ٍتوي اٍلًعز ةي بًاإٍلً  ."لىوي ات ًع الل وى أىخىذى
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كأقوؿهلل إف الذين يحرصوف حقان كصدقان على السبلـ كاألمن كالطمأنينة عليهم أف يحرصوا قبل 
ة أف يقتل األبرياء كأف يستلب الحقوؽ كأف يجتث ذلك على العدالةن أما الذم يحاكؿ بيدو كاحد

النبات اللدف الذم ييغرس بيد السبلـ كاإلسبلـ في األرضن كبيدو أخرل يحاكؿ أف يردع من 
يسميهم باإلرىابيينن فليعلم أف الناس كلهم سيكتشفوف دجلون ال يمكن لطفلو صغير أف يجهل 

د كسفك الدماء بكل الوسائل كاألسبابن دجل ىذا اإلنساف الذم يستعمل يده الواحدة لئلفسا
 .ثم يستعمل يده األخرل فيما يزعم بحماية حع السبلـ كبحماية األمن كالطمأنينة

ال .. لم يالب  الناس مجانين بعدن كدين اهلل سبحانو كتعالى علم الذين ال يعلموف كتوج عقولهم 
 قولي كأستغفر اهلل العظيم بالمعارؼ التي ترفعهم عن مستول اإلنخداع بهذه الظاىرة . أقوؿ
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 ػٕلِب ٠َٕٝ اٌٍَّّْٛ فبػ١ٍخ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .صيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىكأك 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

إف المسلم ال يستطيع أف يكوف مؤمنان باهلل حقان إال إذا سخر عقائد إيمانو كإسبلمو لحياتو 
السلوكية التي يقيمو اهلل سبحانو كتعالى عليهان فلذا كاف اإلنساف المسلم يخزف عقائده كيحبسها 

قلو ثم إذا تعامل مع الحياة كتعامل كتقلب مع الدنيا كفي فجاجها نسي ىذه العقائد أك في ع
 .انفالل عنها فما ىو من المؤمنين باهلل عز كجل حقان 

 

كلعٌلكم تعلموف أف من عقائد اإلسبلـ التي ينبغي أف يؤمن بها اإلنساف أيما إيمافن كأف ال يتسرب 
 عز كجل في كل شيءن كأف القوة في الكوف كلو إنما ىي إلى يقينو شكه فيها أف الفٌعاؿ ىو اهلل

قوة اهلل سبحانو كتعالىن ككم ككم يمر اإلنساف على  يات في كتاب اهلل عز كجل تذكره بهذه 
 .الحقيقة إف كاف ناسيان لها أك تعلمو إياىا إف كاف جاىبلن لها

 

اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي" كلو كقفنا عند كلمة القيـو ىذه نحن نقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل "الل وي الى ًإلىَٰوى ًإال  ىيوى 
لعرفنا أف معناىا الذم ينبغي أف يعرفو كل إنساف أف الذم يقـو بأمر السموات كاألرض كما بينهما 
خلقان كإدارةن كتحريكان إنما ىو اهلل سبحانو كتعالىن كىذا ىو معنى تلك الكلمة القدسية التي علمنا 

 ."اهلل عليو كسلمهلل "ال حوؿ كال قوة إال باهللإياىا رسوؿ اهلل صلى 
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ا ككلنا يقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل "إف  الل وى ييٍمًسكي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى أىٍف تػىزيكالى كىلىًئٍن زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىهيمى 
لآلية األكلىن كأف كلما ًمٍن أىحىدو ًمٍن بػىٍعًدًه" كلو تأملنا قليبلن في معنى ىذه ااية لعلمنا أنها تأكيده 

إنما تنبثع ىذه الحركة فيو بقوة  -أيان كاف المتحرؾ  -تجده من حركةو في كوف اهلل سبحانو كتعالى 
 .من اهلل سبحانو كتعالى

كانظركا إلى قولو عز كجل في تلك السورة التي نكررىا كثيران كفي مناسبات شتى إذ يقوؿ اهلل عز 
ٍلنىا ذيرٍّيػ تػىهيٍم ًفي اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف" كاف ينبغي أف يقاؿ بحسب الظاىر كفيما كجلهلل "كى يىةه لىهيٍم أىن ا حى  مى

يفهمو حتى أكثر المسلمين اليـو كاف ينبغي أف يقوؿهلل ك ية لهم أف الفلك المشحوف قد حملهمن 
ٍلنىا ذيرٍّيػ تػىهيٍم ًفي اٍلفيٍلكً  اٍلمىٍشحيوًف" نعم لقد استقلوا  كلكن اهلل عز كجل قاؿهلل "كى يىةه لىهيٍم أىن ا حىمى
 .الفلكن لكن من الذم حمل الفلك كحملهم؟ ىو اهلل عز كجل

 

ىذه أكليةه من أكليات العقيدة اإلسبلمية كلكن العجيب أيها اإلخوة أننا عندما ندرس العقائد نؤمن 
امل مع الحياةن بهذه الحقيقة كندافع عنها كنحفظها جيدان في أدمغتنا كعقولنان فلذا تحولنا إلى التع

كاحتككنا بالناسن كنظرنا إلى حركات المكونات كاألمم كالجماعات نسينا ىذه الحقيقة كنسبنا 
األشياء إلى أسبابها الظاىرةن فأين ىي ىذه العقيدة التي ينبغي أف تكوف المهيمنة على يقيننا كعلى 

 سلوكنا كعلى عبلقاتنا االجتماعية مع الناس جميعان؟

 

ـ أيها اإلخوة ألعزم كل مسلم أماـ األحداث التي يراىا من حولو ناسيان ىذا أقوؿ ىذا الكبل
المعنى الذم قلتو اافن ناسيان ىذا المبدأ األساسي الكبير من مبادئ العقيدة اإلسبلمية. ىؤالء 
الكثرة من المسلمين الذين كادت األحداث التي من حولهم تزجهم في ضراـ اليأسن األعداء 

باإلسبلـ كالمسلمين قد أحدقوا بالمسلمين من كل صوبن كالقول المتربالة بهم الذين يحيطوف 
قد تظافرت جهودىا من عن يمينو كشماؿن من كل الجهات المختلفة المتنوعةن كالعدك الجاثم في 

أرضنا ييزبد كيرغي كيهدد كيتوعدن كالقول العالمية الكبرل ماضيةه في دعمها لون كالمسلموف 
 .ف متخاصموف ... ىذه ىي الظاىرة باختالارمتناثركف متباعدك 
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فأما الواقع الذم ربما كاف أشٌد سوءن من ىذا الذم كصفتو لكمن فهو كاقع كثير من المسلمين 
الذين نسوا ىذا المبدأ األساسي في العقيدة كاستسلموا لؤلسباب المادية كتخيلوا نتائجها كتوقفوا 

ينبغي للمسلم إف كاف مسلمان أف يتعامل مع الكوف عندىا ثم زجهم ذلك كلو في ضراـ اليأس. ما 
أك مع المجتمعات على ىذا األساس أبدانن كإال ففيما العقيدة اإلسبلمية؟ كما ىي رسالتها إف لم 

 يقم لها دكر فعاؿ في الحياة؟

أيها اإلخوة كل ما تركف من ىذه المظاىر التي قد تبث في نفوس بعض الناس اليأسن كل ذلك 
بيد اهلل عز كجلهلل "كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل ًلٍلبىشىًر". ينبغي أف  جنوده مجندة

 .نعلم ىذه الحقيقة تمامان 

فأمريكا التي ترعى العدكاف المستشرم ضد اإلسبلـن كتغذم اإلرىاب العالمي الذم يتجو ضد 
مما يمكن أف تركف كمن ال أريد أف أطيل الحديث  إسبلـ المسلمين كضد حقوقهمن كما كراء ذلك

فيو ... كل ذلك إنما يتحرؾ بقدرة مباشرة من اهللن كل ذلك مظهره لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 
"كىًمٍن  يىاتًًو أىف تػىقيوـى الس مىاءي كىاأٍلىٍرضي بًأىٍمرًًه" كل ذلك مظهره لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "الل وي الى ًإلىَٰوى 

 .ال  ىيوى اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي" أجل أيها اإلخوةإً 

ينبغي أف تعلموا ىذا .. فلذا علمتم ذلك أثمرت ىذه المعرفة ثمرتين اثنتين كل منهما يقربنا إلى 
 :اهلل عز كجل

أما الثمرة األكلىهلل فهي أننا سنتساءؿ ترل لماذا يسل  اهلل علينا جنده ىؤالء؟ جنده يسلطهم اهلل 
مهما كانت الالور كاألشكاؿ التي تبرز فيها ىذه الجنودن البد أننا أسأنان كالبد أننا عز كجل علينا 

انحرفنان كالبد أننا خرجنا عن خطة الرشد كلذلك سل  اهلل عز كجل علينا ىذا الجند. ىذه الثمرة 
من اهلل األكلى التي تفيدنا عندما نعلم أف القول المحيطة بنا إنما يحركها اهلل كال تتحرؾ إال بقوة 

عز كجلن فلذا عرفنا ذلك كشممنا أكفنا رجعنا إلى ذنوبنا نتوب عنهان كرجعنا إلى اعوجاجنا 
 .نستبدلو باستقامةو كسيرو على صراط اهلل سبحانو كتعالى

 

كالنتيجة أك الثمرة الثانية ىي أننا ال يمكن أف نزج في ضراـ اليأس أبدانن ذلك ألنا إف علمنا أف 
ف كل ما في الكوف جنوده مقهوركف بيد اهلل سبحانو كتعالى تذكرنا قوؿ اهلل عز اهلل ىو الفعاؿن كأ
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اًفريكفى   ."كجلهلل "ييرًيديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىالل وي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

ااية كمعناىان من مثل نتذكر التأكيدات التي أكدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في شرح ىذه 
قولو صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي هلل "إف اهلل زكل لٌي األرض فأراني مشارقها كمغاربها 
كسيبلغ ملك أمتي ما زكم لي منها". من مثل قولو صلى اهلل عليو كسلمهلل "سيبلغ ىذا األمر ما بلغ 

يبةو في قرار اهلل سبحانو كتعالى الليل كالنهار" كعندئذو ال يمكن لهذه األحداث أف تدخل أم ر 
 .كبيانو

كإذا أردتم أيها اإلخوة ما يزيدكم طمأنينة على ىذه الحقيقةن كما يعيدكم إلى حمى العقيدة 
اإلسبلمية التي ينبغي أف تيسخر في سلوكنا العملي كفي عبلقاتنا مع ااخرينن فانظركا إلى أحداث 

أىل تلك العالور يتوقعوف حسب األسباب المادية التاريخ كتأملوا التاريخ الماضي كيف كاف 
المرئية أمامهمن ثم كيف سار التاريخ مناقضان لتلك التالورات التي كانوا يتالوركنها. انظركا إلى 
التاريخ الماضي كسيركا معو إلى يومنا ىذان تجدكف أنو ما من جيلو من األجياؿ رسم خطةن بيده 

جة مناقضة لهذا الذم تالوركهن كانت النتيجة خاضعة لخطة بناءن على رؤلن مادية إال ككانت النتي
رب العالمين الخفية إلى يومنا ىذان كال يتسع الوقت لضرب األمثلة الكثيرة. كلكن فلنضرب مثبلن 

 :كاحدان 

ىذه األمة المسلمة )تركية( التي شاء اهلل عز كجل ألسباب يطوؿ الحديث عنها أف ينحسر 
من الزمنن شاء اهلل عز كجل أف ينحسر عنها اإلسبلـ انحساران كليان  اإلسبلـ عنها في فترةو حالكةو 

تمامان كما يخلع اإلنساف ثوبو كيلقيو بعيدان شكبلن كموضوعانن ابتعدت تلك األمة عن اإلسبلـ فبل 
اللساف العربي يسم  بو أف يتداكؿن كال كتاب اهلل عز كجل يمكن اإلقباؿ عليو بدراسةو كعلم أك 

 ... ذاف باللغة العربية يمكن أف ترتفع بو األصوات كىكذاتعلمن كال األ

كقامت معاىدةه معركفة قبل ما ال يقل عن سبعين عامان بين تلك القول التي جحدت بدين اهلل عز 
كجل كبين بريطانيا في معاىدةو اسمها معاىدة لوزافن أف تبتعد ىذه األمة ابتعادان كليان عن الدين 

ثين عامان بهذا الشرطن كتعهدت القوة العلمانية في تركيا بذلك كأطبقت خبلؿ ما ال يزيد على ثبل
دكؿ البغي كلو تعين على تطبيع ىذه المعاىدةن كل الوسائل المادية سارت على ىذا المنواؿن 
ككل القول البشرية دعمت ىذا النهج. كلكن فما الذم انتالر بعد ذلك؟ األسباب المادية 

العلمانيةن كنحو مزيدو من االبتعاد عن دين اهلل عز كجل. ككم ككم  الظاىرة كلها تسير ىكذا نحو
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من مسلمين أيخذكا بهذه األسباب المادية كنسوا العقيدة اإليمانية التي افتتحت بها كلمتي ااف. 
ىكذا كانت تسير األسباب الماديةن كلكن ىذه األمة كيف سارت فعبلن؟ كانت تسير سيران مناقضان 

لخطة كاألسبابن بأم قوة؟ ال أحد يرل. بأم فعالية؟ ليست ىنالك عينه تبالرن لما تقتضيو ىذه ا
 .ذلك ألنها قوة اهللن كألنها خطة رب العالمين سبحانو كتعالى

كيعيش المسلموف اليـو ليركا ىذه الحقيقة التي أقولها لكمن ليركا الخزم الذم أحاط بمعاىدة 
ي إف في تركيا كإف في العالم المحي  باإلسبلـ لوزافن بل ليركا الخزم الذم أحاط بجنود البغ

 .كالمسلمين الذم عاىد الشياطين اإلنس كالجن على الكيد لدين اهلل عز كجل

ىا ىي ذم تلك األمة تتنفس الالعداءن كىا ىي ذم تمارس دينها شكبلن كمضمونانن كىا ىو ذا 
 عز كجل ييتلى صباح ااذاف يجلجل فوؽ أرفع المآذف في تلك الببلدن كىا ىو ذا كتاب اهلل

مساءن كىا ىي ذم األذىاف تحفظ كتاب اهلل عز كجل عن ظهر غيبن كىا ىي ذم اللغة العربية 
تغزك ذلك المجتمعن ال بل تيشرؼ ذلك المجتمع الذم حالت أك أرادت قول الشر أف تحوؿ بينو 

اإلسبلـ عاد  كبين اإلسبلـ. ثم إنكم لتجدكف نتيجة النتائج بعد ىذان إنكم لتجدكف كيف أف
 .ليحكمن بدأ فعاد ليحكمن تجدكف ىذا كلو

ىذا المثل أضربو لكم أيها اإلخوة لكي تربطوا العقيدة اإلسبلمية التي ال يتم إسبلـ المؤمن إال بها 
بالواقع بالحياةن كإال فبل معنى لعقيدةو إسبلمية نحبسها في عقولنا ثم نتعامل مع الحياة على أساسو 

دةن كلسوؼ يكوف المستقبل حامبلن لمزيدو من األدلة على ىذا الذم أقولو من نقيض ىذه العقي
 .لكم

لكن ال تنسوا الثمرة األكلىهلل ىؤالء الجنود الذين يسلطهم اهلل علينا يسلطهم تأديبان لنان كلو أف 
المسلمين كانوا على مستول التأديب الربانين تابوا إلى اهللن عادكا إلى اهلل التجأكا إلى حظيرة 

لقدسن عادكا يعلنوف عن رجوعهم إلى صراط اهلل عز كجلن إذان لحوؿ اهلل ىؤالء الجنود إلى ا
 .جنودو ينتالركف لدين اهلل سبحانو كتعالى

 

احفظوا ىاتين الثمرتين ثم اذكركا أف العقيدة اإليمانية التي تتمثل في التوحيدن ىذا ىو معنى 
التوحيد أيها اإلخوةن ىذا التوحيد ينبغي أف نمارسو سلوكان في حياتنان كينبغي أف ال ننسى عندما 
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ادية؟ إنها من نجد أنفسنا نغرؽ في أمواج من األسباب المادية المختلفة المتنوعة. ما األسباب الم
 .جنود اهلل سبحانو كتعالى

 

كالعجب كل العجب أيها اإلخوة من أناسو يجادلوف مجادلة بيزنطية متكلفة ممجوجة في معنى 
التوحيدن كيقارعوف بل يتقارعوفن كيخاصموف بل يتخاصموف ضمن مجالس نظرية ال تنتج إال 

 .ف يكوف التنزه عن التوحيداألحقاد كإال الضغائن حوؿ التوحيد ككيف يكوف التوحيد ككي

 

أٌما رب  التوحيد هلل عز كجل بالحياةن أٌما أف نعلم أف ىذا التقلب الذم يجرم في الكوف إنما 
يجرم بيد من اهلل عز كجلن إنما يديره قٌيـو السموات كاألرضن كأف األسباب تذكب كتذكب إلى 

"ن أٌما أف  أف تنمحي في ضراـ قوؿ اهلل عز كجلن "إف  الل وى ييٍمًسكي  الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى أىٍف تػىزيكالى
يرب  ىؤالء الناس توحيد اهلل بهذا الواقعن فهم عن ىذا غافلوفن كىم عن ىذا تائهوفن بل إني 

أليراىم عندما يتعاملوف مع الحياة كىم الذين يرفعوف لواء التوحيد كيحذركف من الشرؾ يغرقوف في 
عةن كينسوف فاعلية اهلل سبحانو كتعالى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر شبر من األسباب المادية المتنو 

 . اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1893 ~ 
 

 ٍجت اٌّٙبٔخ اٌزٟ أُط١جذ ثٙب األِخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ن متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمي
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

كثيران ما نردد كنيذكر بأف السبب األكؿ كاألخير للمهانة التي أيصيبت بها ىذه األمة كللذؿ الذم 
 .عزتها كشرفها كسؤددىاحاؽ بها إنما ىو ابتعادىا عن تعاليم إسبلمها الذم كاف ىو أساس 

 

كىنالك فئة من الناس كلما ذٌكرنا بهذه الحقيقة كنبهنا إلى ىذا الواقع قالتهلل فما باؿ تلك األمم 
األخرل التي لم تتقيد باإلسبلـ أصبلن كلم تتمسك بشيءو من أصولو أك فركعون عزيزةه ال تهوفن 

 !قويةه ال تضعفن متماسكة ال تتخاذؿ؟

ال  -التي تظل تسأؿ ىذا السؤاؿ كلما أكدنا تلك الحقيقة  -أف ىذه الفئة  كالماليبة أيها اإلخوة
تلتفت إلى كتاب اهلل لفتةن كاحدةن كال تقف بأم تأمل عند دراسة سنن اهلل سبحانو كتعالى كأصوؿ 

تعاملو مع عبادهن كلذلك فلف سؤاؿ ىذه الفئة من الناس يظل متكررانن ألنها تهول أف تطرحو 
 .حب أف تالغي إلى الجواب عنو كحلو لهذا اإلشكاؿإشكاالنن كال ت

ال إقناعان لتلك الفئة التي لن تقتنعن كلكن أقوؿ لكم لكي ال ياليبكم شيءه من رشاش  -كأنا أقوؿ 
ىذا اإلشكاؿ المفتعلن أقوؿ لكمهلل إف الجواب عن ىذا كامنه في كتاب اهلل سبحانو كتعالى 

ٍلنىا ًإلىى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم كمحكم تبيانو اقرأكا في ىذا قوؿ اهلل سبحا نو كتعالىهلل "كىلىقىٍد أىٍرسى
بػيهيٍم كىزىي نى لىهيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليو 

انيوا يػىٍعمى  ليوفىن فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو حىت ى ًإذىا فىرًحيوا الش ٍيطىافي مىا كى
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 "ًبمىا أيكتيوا أىخىٍذنىاىيٍم بػىٍغتىةن فىًلذىا ىيم مٍُّبًلسيوفى 

أليس في ىذا البياف الواض  الالري  كالمفالل ما يجيب عن ىذا اإلشكاؿ كما يحل ىذا اللغز 
فتعل؟ كلكن األمر يحتاج إلى من يتدبر كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كيحطم أقفاؿ القلوب التي الم

 .تمنع من اإلصغاء إلى ىذا البياف الواض  الالري 

سنة اهلل سبحانو كتعالى في عباده ىي أنو يبعث إليهم الرسل كالنذر منبهين معرفين موضحين مهمة 
عبدان هلل سبحانو كتعالىن فلذا انقاد اإلنساف إلى ىذه  اإلنساف ككظيفتو فوؽ ىذه األرض كىويتو

التعاليم كاصطبغ بهذه اإلرشادات كسار على الطريع التي رسمها بياف اهلل سبحانو كتعالىن فلف اهلل 
قد ألـز نفسو أف يسعد ىذه الثلة من الناسن كأف يكرمها بالغنى كبالعزة كبالتماسك كالقوة. كىذا 

كتعالىهلل "كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي معنى قوؿ اهلل سبحانو 
لىنػ   ا اٍستىٍخلىفى ال ًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍم ًدينػىهيمي ال ًذم اٍرتىضىى لىهيٍم كىلىييبىدٍّ هيم مٍّن بػىٍعًد اأٍلىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍم أى   ."ٍمنان خى

 .ىذا قرار اهلل كىذا كعده الذم قطعو اتجاىهم على نفسو

 

فأما إف سارت ىذه الثلة على نهج ىذه األكامرن كلكنها تلكأت أك انحرفت بين الحين كااخر 
إلى المعاصي كالمحرماتن أك منيت باألمراض التي تسرم إليها من جيرافو لها أك من أناسو 

شمالهان فلف اهلل عز كجل من شأنو أف يتدارؾ ىذه الثلة عندما تنحرؼ منحرفين عن يمينها أك عن 
أك عندما تقلد أك عندما تسرم إليها عاديةه من أمراض أكلئك ااخرينن إف من عادة اهلل عز كجل 

أف يوقظ ىذه الثلة من عبادهن بماذا يوقظها؟ يوقظها بالتخويفن يوقظها بالمالائبن يوقظها 
ها بين الحين كااخر قولن ذليلةن مهينة كاف الجدير أف تكوف ىي باالبتبلءات؛ يسل  علي

المتحكمة بها كىي المسيطرة عليهان لعلها تستيقظن لعلها تجد في ىذه السياط المؤدبة تطبيبان 
 .لها كإيقاظان لها من رقادىا. تلك ىي سنة اهلل سبحانو كتعالى كتلك ىي الحالة التي نمر بها اليـو

الحمد كنحن ىي تلك األمة التي أعزىا اهلل باإلسبلـن كلكنا انحرفنا عن الجادة نحن مسلموف كهلل 
جزئيان أك كليانن كاستهوتنا السبل المتعرجة ىنا كىناؾن ككجد فينا من يقلد كمن يتبع كمن تمتؤل 

 .عيناه بلغو البلغين كعبث العابثين كييخدع بانحرافات المنحرفين. ىذا ىو كاقعنا
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   اهلل المسلمين عندما يكونوف بهذه الحالة؟كيف يعالج بياف 

 يعالجهم كىذه رحمة من رحمات اهلل باإليقاظن ككيف يكوف اإليقاظ؟

بأف يبعث عليهم الشدائد كاحدةن إثر أخرلن كأف يبتليهم بالرزايا كالمالائب مرةن تلو مرةن كأف 
ظوف لعلهم يتنبهوف. ىذه يسل  عليهم فئات ممن كانوا ىم الميسل طين عليهم من قبل لعلهم يستيق

ٍلنىا ًإلىى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى  سنة رب العالمينن كىذا ما أعلنو بياف اهلل قد تلوتو عليكم ااف "كىلىقىٍد أىٍرسى
اءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلى  ًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوالى ًإٍذ جى

انيوا يػىٍعمىليوفى   "كىزىي نى لىهيٍم الش ٍيطىافي مىا كى

نحن ااف نعيش ىذه المرحلةن كنا تلك األمة التي أعزىا اهلل باإلسبلـن ككنا نموذجان أماـ بالائر 
ظهر الناس كأبالارىم ليعلموا قيمة اإلسبلـ كأىميتون فلما ظهر اإلنحراؼ ىنا كىناؾ عن الجادةن ك 

ظهرت الرغبة في تقليد ااخرين ممن شنأىم اهلل سبحانو كتعالى كأبغضهمن كاف ال بد أف نمر بهذه 
المآسي التي نمر بها ااف لئليقاظ كللتربية؛ لعلنا نجتمع بعد تفرؽن لعلنا نتوبن لعلنا نالطل  مع 

 .اهللن إذان سيعيد اهلل سبحانو كتعالى إلينا العزة

لتي لم تكن لها سابقة سير على صراط اهللن كلم تكن لها سابقة ىدمو أما تلك األمم األخرل ا
بكتاب اهلل سبحانو كتعالى كال بتعاليم رسلو كأنبيائون جاءتهم الرسل جاءتهم الميذكٍّراتن تلقوا 
الكثير كالكثير من المنبهات فلم يلتفتوا كلم ينالاعوا كلم ينقادكا. كصدؽ عليهم قوؿ اهلل عز 

قلوبهم" قست منهم القلوبن كقست منهم األلبابن ىؤالء ليسوا محل كجلهلل "فلما قست 
 .تطبيب ألنهم ليسوا أىبلن لييطببهم اهلل سبحانو كتعالى

ألم يقل اهلل سبحانو كتعالىهلل "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيٍم 
اني  وا يػىٍعمىليوفى ن فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو" انقطع األمل من عودتهمن كنحن لم ينقطع الش ٍيطىافي مىا كى

األمل من رجوعنا إلى اهللن ال ىا نحن نتالاي  كنتواصى لكي نعود. لكن تلك األمم األخرل التي 
كٍّريكا بًًو" نسيانان كليان  انقطع األمل منها أف تعود إلى اهللن ماذا يقوؿ اهلل عنهاهلل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذي 

 .""فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو 
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ىذه عادة رب العالمينن ما فائدة التطبيب؟ ما فائدة الرزايا؟ ما فائدة سياط التربية كقد نسوا كل 
شيء كقد قست منهم القلوب كاأللباب؟ ال فائدة. إذان ذرىم يأكلوا كيتمتعوا كيلههم األمل 

 "يعلموف "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو  فسوؼ

 

من ذا الذم يتمنى أف لو كاف ىو المعني بهذه الفقرة من كبلـ اهلل عز كجلن كمع ذلك عندما 
ىذا  يفت  اهلل عليهم أبواب كل شيء ىل يستمر األمر على ىذا المنواؿ؟ ما عاذ اهللن ىل يستمر

الرقه على ىذه النشوة بسائع ىذه النعم التي تتوارد كتتمطر عليهم؟ ال كاهلل. كانظركا إلى تتمة  
أيكتيوا كبلـ اهلل عز كجل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو حىت ى ًإذىا فىرًحيوا ًبمىا 

 "ا ىيم مٍُّبًلسيوفى أىخىٍذنىاىيٍم بػىٍغتىةن فىًلذى 

كىذه المرحلة  تية كاهلل الذم ال إلو إال ىون كتلك ىي سنة اهلل في أكلئك الذين خلوا من عبادهن 
ما من أمة طغت كبغت كنسيت االنالياع ألكامر اهلل كاستكبرت كعتت كأصٌرت على السير بعيدان 

رأسها مستمرةن على ىذا  عن صراط اهلل كأصرت على أف تيالم ااذاف عن سماع ىدم اهلل كركبت
المنواؿن ما من أمة كاف ىذا شأنها إال أسكرىا اهلل بالنعم لمدة من الزمنن كبعد حين أخذىا اهلل 

 .أخذ عزيزو مقتدر

ن بذخان قوةن عزةن استكباران  الحضارة الركمانية كصلت إلى ما أكثر إلى ما كصلت إليو الغرب اليـو
بعد ذلك؟ أسفت تلك الحضارة الرياح المشرقة كالمغربة  عتوان ىيمنةن ... فماذا كاف النتيجة

 .كعادت أثران بعد عين

ن كاستشرت كطغت  الحضارة الساسانية الفارسية كصلت إلى أكثر من كصل إليو الغرب اليـو
 .كبغت فماذا كانت النتيجة؟ أخذىا اهلل أخذ عزيزو مقتدر

ترعًو .. إال فت  اهلل سبحانو كتعالى لها ما من أمة من الناس جاءتها المذكرات فلم ترعًون ثم لم 
سبل المتعة من كل النوافذ كاألبواب ردىان من الزمنن ريثما تأخذىا سكرة النعيم أخذان تامانن كفجأة 

 .جائها العذاب الواصب إما من فوؽ أك من تحت أك من األطراؼ المختلفة

الذم يقولو اهللن ينتظركف األمر كلكن الناس عندما ينتظركف انتقاؿ مرحلة تلو المرحلة من ىذا 
تمامان كما ينتظركف الموت الذم يحيع بلنسافو قد امتد على فراش الموت أمامهمن ينظركف إلى 
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الميقات كيعدكنو باألياـن فلف لم يكن باألياـ فبالشهورن أعمار الدكؿ ليست كأعمار األناسي أيها 
ربما ثم بالشهور كاألياـن أما الدكلة اإلخوةن أعمار األناسي تعد بالسنوات بل ببضع سنوات 

فأعمارىا تعد ربما بالقركفن كالدكلة التي ال تعيش أكثر من مئتي عاـ تكوف من الدكؿ التي حاؽ 
 .بها الهبلؾ كىي في المهد

نعم .. كنحن ننظر إلى دكؿ البغي مغربة أك مشرقةن كنعد الساعات كنجد الساعات تمر دكف أف 
و كتعالىهلل "أىخىٍذنىاىيٍم بػىٍغتىةن فىًلذىا ىيم مٍُّبًلسيوفى". ننظر إلى األياـ كالليالي التي يحيع بها قوؿ اهلل سبحان

تمر كنقوؿ متى سيحين ذلك؟ نقيس عمر تلك الدكؿ بأعمارنا نحنن كىاىنا مكمن الخطأ أيها 
اإلخوةن الذم يرصد حياة األمم ينبغي أف يرصدىا بمواقيت التاريخ ال بمواقيت الساعة التي 

 .يضعها في يده

كنحن نعلم أف دكؿ البغي ىذه تتحرؾن كلكنها كاهلل تتحرؾ حركة المذبوحن كعما قريب ستهدأ 
النأمةن كلسوؼ يحيع قضاء اهلل سبحانو كتعالى بهان فبل يخدعن إنساف عندما نتحدث عن أسباب 

هلل سبحانو تخلفنان ال ييخدعن بأكلئك الناس الذين حاؽ عليهم لمرحلة قاليرة من الزمن قوؿ ا
 .كتعالىهلل "فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو" ىي مرحلة قاليرة

كانظركا إلى عمر كيف كعى ىذا المعنى بدقةن ككيف عبر عن ىذا الذم كعاه بجملة كاحدةن 
عندما قاؿ ألبي عبيدةهلل "نحن قوـه" نحن ال غيرنا "نحن قوـه أعزنا اهلل باإلسبلـ فمهما طلبنا العزة 

 ."غير ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهللب

نحن بالذات التاريخ يعلن أف عزتنا التي طأطأ العالم رأسو لها إنما جاءت من ينبوع ىذا الدينن 
العالم كلو يعلم ذلك "نحن قوـه أعزنا اهلل باإلسبلـ"ن إف تحدثت عن حضارة ىذه األمة فمعينها 

اإلسبلـن كإف تحدثت عن قوة ىذه األمة اإلسبلـن كإف تحدثت عن غنى ىذه األمة فمعينها 
 .فمعينها اإلسبلـن كإف تحدثت عن تماسك ىذه األمة ككحدتها فمعين ذلك اإلسبلـ

عندما تخلع ىذه األمة رداء اإلسبلـ كليان أك جزئيانن ال بد لكي يعلم العالم ىذه الحقيقة كلكي ال 
ثم ىانت؟ ال بد عندما تخلع ىذه يسرم الشك إليو لماذا اعتزت ىذه األمة في ردح من الزمنن 

األمة رداء اإلسبلـ أف يستلب اهلل منها عند ذلك تلك العزةن كذلك الغنىن كتلك الوحدةن كتلك 
القوةن حتى يعلم الناس كيتأكدكا من أف تلك العزة التي تمتعت بها ىذه األمة في ماضي حياتها 
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 .إنما كانت  تية من اإلسبلـ

ذه المزايا قد تقلالت عنها عندما تقله عنها اإلسبلـ سلوكانن يزداد عندما نجد أف ىذه العزة كى
 .الناس تأكدان بهذه الحقيقةن كيزداد علمان بهذا المعنى

ن كبقيت كحدتهان كبقيت قوتهان  لكن لو أنها خلعت رداء اإلسبلـ كليان أك جزئيان كما نرل اليـو
كن تلك العزة كلم يكن ذلك التوفيع كلم تكن كبقي غناىان فربما أصابنا الريبن كربما قلنا إذان لم ت

تلك الحضارة.. لم يكن كل ذلك مبعثو اإلسبلـن ألف اإلسبلـ ىا ىو ذا انحسر عنها كىي ال تزاؿ 
في قوتهان كانظركا إلى قوؿ عمر ىذا كم ىو دقيعهلل "نحن قوـه أعزنا اهلل باإلسبلـ". كمن أجل ىذا 

 بو أذلنا اهلل. كىا ىو ىذا كبلـ عمر يحيع بنا سلبان بعد أف فاعلموا مهما اعتززنا بغير ما أعزنا اهلل
 .عرفنا حقيقتو ايجابان كطردان 

فهل عسيتم أيها اإلخوة أف تحالنوا عقولكم ضد ىذا الخداع الذم يقولو من يقوؿن كيكتبو من 
 يكتبن كاهلل الذم ال إلو إال ىو ليس بينكم كبين أف تحالنوا عقولكم ضد ىذه الجرثومة إال أف

   . تقرأكا كتاب اهلل بتدبر. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ... ٌٛ طلق اٌٍَّّْٛ ثبؽزفبٌُٙ ثنووٜ اإلٍواء ٚاٌّؼواط

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

مان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

يحتفل العالم اإلسبلمي في ىذه األياـ كما تعلموف بذكرل اإلسراء كالمعراجن كالعلماء مختلفوف 
نبيو سيدنا محمدان صلى اهلل عليو  في ميقات ىذه المكرمة التي أكـر اهلل سبحانو كتعالى بها

كسلم. كلكن كثيران من المؤرخين كمنهم ابن سعدو في طبقاتو جزموا بأف ذلك كاف قبل ىجرة رسوؿ 
 .اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى المدينة المنورة بثمانية عشر شهرا

عو األكؿن علمنا كإذا علمنا أنو صلى اهلل عليو كسلم خرج من مكة متجهان إلى المدينة في أكؿ ربي
أف ميقات ىذه المكرمة التي أكـر اهلل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسلم كاف في أكاخر ىذا 

الشهر المبارؾن كاف في أكاخر شهر رجب. فليس خطأن ما اعتاده الناس اليـو من احتفالهم 
معراجن كإف لم يرد كاحتفائهم في ىذه األياـ األخيرة من ىذا الشهر المبارؾ بذكرل اإلسراء كال

 .حديثه صحي ه أك غير صحي  فيما يتعلع باليامو

كبعد .. فلني أجـز أيها األخوة أف المسلمين لو صدقوا في احتفالهم بهذه الذكرل المباركة من 
منطلع استرضاء اهلل سبحانو كتعالىن كانطبلقان من تحققهم بما أمرىم اهلل سبحانو كتعالى ككلفهم 

كحده ألف يجمع شمل ىذه األمة من شتاتن كأف يؤلف بين أفرادىا  بون لكاف ذلك كافيان 
كجماعاتها كأف يعيدىا مرةن أخرل إلى صراط اهلل سبحانو كتعالى الواحد كالموحد. لو أف احتفاؿ 
المسلمين اليـو بهذه الذكرل كاف احتفاالن حقيقيان ال تقليديانن كلو ابتغي من كراء ذلك مرضاة اهلل 

 .سبحانو كتعالى
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كلرأينا من كراء ذلك أيضان نتيجةن أخرلهلل لرأينا أف المسلمين كقد اتحدكان كقد عادكا إلى صراط 
اهلل سبحانو كتعالى الواحد كالموحد كما قلتن لرأينا أنهم عادكا يمتلكوف القوة التي يستطيعوف أف 

 .يحالنوا بها حقوقهمن كأف يستعيدكا بهذه القوة ما استلب من أكطانهم

ر كما تعلموف أيها اإلخوة تحوؿ من عملو ييبتغى بو رضى اهلل سبحانو كتعالى إلى مظاىر كلكن األم
تقليدية ييبتغى بها المحافظة على التراثن يبتغى بها المحافظة على عاداتو كتقاليد قد نراىا 
مقدسةن يجب اإلبقاء عليها. ىذا ىو الدافع األغلب الذم يحمل ىذه األمة على أف ال تنس 

ا العزيزةن كأف تلتفت بين الحين كااخر إلى معالم تاريخها األغرن فترفع الرأس بهذه ذكرياته
 .المعالم عاليانن ىذا الدافع ال عبلقة لو برضى اهلل سبحانو كتعالى

قلنا مراران كنقولها دائمانهلل عبلقتنا باهلل عز كجل إنما تنطلع من ىويتنا التي تيلخه في أنها تعلن أننا 
هلل سبحانو كتعالىن كأف اهلل سبحانو كتعالى ىو موالنا الذم ال مولى لنا سواهن ىذه  عبيده مملوكوف

ىي الحقيقة التي ينبغي أف ننطلع منها إلى كظائفنا كإلى أعمالنا كإلى احتفاالتنا كاحتفاءاتنا بأمثاؿ 
من  ىذه الذكريات المباركةن كلكن ىذا الشعور غاض أك كاد أف يغيض من نفوس الكثرة الكاثرة

 .المسلمين في ىذا العالر

من ىم الذين يتلمسوف مكاف عبوديتهم هلل عز كجلن فيستثيركف مشاعر ىذه العبودية كيوقظوف  
كوامنها ثم يالطبغوف بحقيقتها؟ ثم إنهم يقفوف من معتقداتهم كسلوكهم تحت مظلة ربوبية اهلل عز 

)ذلك بأف اهلل مولى الذين  منوا كجلن كقد علموا أف اهلل ىو موالىم الذم ال مولى لهم سواه؟ 
 (كأف الكافرين ال مولى لهم

في ىذا العالرن كأصب  ارتباط  -أيها اإلخوة  -ىؤالء الذين يالطبغوف بهذه الحقيقة غدكا قلة 
أكثر المسلمين اليـو بتاريخهم اإلسبلمي ارتباط اعتزاز أمةو بتاريخهان أصب  ىذا االرتباط أشبو ما 

ن الناس بماضو أغر ييذكر كيبعث النشوة في رؤكس األحفاد الذين جاؤكا يكوف باعتزاز أم أمة م
 .من بعد ذلك السلف

الغرب أيضان يحتفلوف مثل ىذا االحتفاؿن الدكؿ الباغية البعيدة عن دين اهلل عز كجل ىي األخرل 
دم دأبت تعتز بأمجادىا التاريخية مهما كانت متطورةن كبعيدةن عنها في السلوؾ كالتطبيع؛ عمله تقلي



  

 ~1911 ~ 
 

 .األمم كلها على السير على منوالو

كإال فحدثوني أيها اإلخوة كيف يمكن أف يجتمع نقيضاف في حياة أم أمة من األمم فضبلن عن 
المسلمين؟ كيف يمكن أف نحتفي بذكرل إسراء سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى بيت 

د علمنا أنو رسوؿ اهللن كأنو اإلنساف الذم المقدسن ثم بذكرل العركج بها إلى السموات العلىن كق
 أكحي إليو بشرعو من قبل اهلل سبحانو كتعالى؟

كيف يمكن أف نجمع بين احتفالنا بهذه الذكرل كبين إعراضنا كل اإلعراض تقريبان عن التعاليم 
 التي كضعها بين أيدينا؟ كعن الوصايا الذم تركها لنا بعد رحيلو إلى الرفيع األعلى؟

ن إذا ذيكرنا بمعالم ىذا الدين كمبادئو السلوكية كاألخبلقية المختلفة كالمتنوعةن نترؾ كيف يمك
كنتأبى على ىذه التعاليم مؤثرين االنالياع ألكلئك ااخرين الذين ما فتئوا يحاربوف ىذا الدين 

 كيحاربوف رسوؿ ىذا الدين محمدان صلى اهلل عليو كسلم؟ كيف يمكن أف يجتمع ىذاف النقيضاف؟

كىي مكرمة عظيمة غريبة أيد اهلل  -يف يمكن أف أحتفل مفتخران معتزان بذكرل اإلسراء كالمعراج ك
حتى إذا دعيت إلى تطبيع أكامره تأبيتن بل ثرت ربما  -بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسلم 

ت عليهان على ىذه التعاليمن حتى إذا ذيكٍّرت بمنهجو بالفضيلة التي تحٌلى بها ثم علمنا كيف نثب
نتأبى عليهان كنوثر تلك العادات ااسنة التي يزدىي بها الغرب أك الشرؽ محاربين بل مبتعدين كل 
االبتعاد عن ىذه التعاليم التي لم يعلمنا إياىا رسوؿ اهلل اختراعان من رأسون كإنما إببلغان أبلغنا إياىا 

مع ىذاف النقيضاف؟ اللهم إال أف من ربو كمواله سبحانو كتعالى. أنا ال أعلم كيف يمكن أف يجت
 .يكوف التحليل كما قد قلت لكم

احتفاالتنا غدت عمبلن تقليديانن غدت تعبيران عن اعتزازنا بالتاريخ ألنو تاريخن غدت تعبيران عن 
ارتباطنا بأمجادو سابقة نعتز بها كما تعتز أم أمة بأمجاد سابقة لهان كما تعتز فرنسا بثورتها الفرنسية 

ا تطورت ثم تطورت كابتعدت عن عادات أكلئك الذين قاموا بتلك الثورة قبل أكثر من رغم أنه
 .قرنين من الزمن. ىذا ىو معنى احتفاؿ المسلمين بذكرياتهم الدينية أيان كانت

يال  أف نقوؿ إف اإلسبلـ غريبه في ببلد المسلمينن ككما قد قلت  -أيها اإلخوة  -كمن ثم 
بلـ في ببلد المسلمين ليست أقل من غربتو في ببلد الغرب أبدانن بل أكثر من مرةهلل إف غربة اإلس

أكاد أقوؿ في بعض األحيافهلل إف غربة اإلسبلـ في ببلدنا اإلسبلمية أصبحت أشدن كأصب  
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اإلسبلـ الذم كانت معالمو تاجان تتوج بو ىذه الببلدن أصب  ىذا اإلسبلـ كسائ و غريبو غريب 
بهان كال علم للناس بهذا السائ  الذم يخب في شوارعها كفي يجوب أطراؼ مدينةو ال علم لو 

أسواقها. أكاد أقوؿ إف غربة اإلسبلـ في ببلد المسلمين غدت أكثر سوءن من غربتو في بلد 
كلقد كنت كال أزاؿ أقوؿهلل يا عجبان إف ذلك الالراع الذم قاـ في فترةو من الفترات في .الغرب

تمثل في الحشمة كالحجاب الذم ينبغي أف يوضع على رأس فرنسا بين العقيدة اإلسبلمية التي ت
الفتاة كأف تعتز بو الفتاةن قاـ صراعه بين ىذه الحشمة اإلسبلمية كبين تيارات من العادات المخالفة 

في فرنسان كسار ىذا الالراع ردحان من الزمنن ثم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أف انتالر 
لنسبة ألصحابهان كانت النتيجة أف انتالرت الحشمةن كانت النتيجة الحعن أف انتالرت الفضيلة با

أف انتالر الحجاب اإلسبلمي السليم الذم ال افراط فيو كال تفري ن انتالر ذلك في ببلد الكفرن 
كأنغضى أكلئك الذين كانوا يواجهوف ىذا باشمئزازن أنغضوا الرؤكس كأعلنوا عن الحرية التي ينبغي 

 .لكل من أراد أف يمارس حريتو كما يشاء أف تترؾ فسيحة المجاؿ

تنطع بلساف الحاؿ أف لئلسبلـ أف يعبر عن ذاتو كما يشاء  -أيها اإلخوة  -كىا ىي ذم فرنسا 
ضمن ساحة الحريةن كنحن ال نخالف ىذا القيد كال الشرط أبدان. أعلنت فرنسا أف لئلسبلـ أف 

الفضيلةن أال كىو شعار الحشمة. أعلنت يعلن عن كجوده كبأجمل حلية كبأبرز شعارو من شعارات 
فرنسا أف لئلسبلـ أف يعلن عن شعاره ىذا في المدرسة في الثانوية كفي الجامعةن كما ينبغي أف 

 .يضيع السبيل على ىذه الفضيلة أبدان 

إذان اإلسبلـ ليس غريبان كل الغربة في ديار الغربن بل اإلسبلـ غريب في كثيرو من األصقاع العربية 
بلمية أكثر مما ىو غريبه في ببلد الغرب التي لم تفت  بعد فتحان إسبلميانن كالتي نعلم أف  كاإلس

 .كثيران من بقاعها تعلن العلمانية منهجان لها

أيها اإلخوة .. النتيجة التي ينبغي أف ننتهي إليهان ىي أننا نحن المسلمين طالما كاف ارتباطنا 
اعتزازنا من اإلسبلـ بشعارات كبأقواؿ حتى إذا بحثنا عن  باإلسبلـ ارتباطان تقليديانن طالما كاف

مضمونات لها لم نعثر على شيءن فلننا لن نجني من ىذا اإلسبلـ شيئان مما كعدنا بو رب ىذا 
اإلسبلـ. كلكن إذا  ؿ اعتزازنا باإلسبلـ إلى عملو كتطبيعن كإذا فسرنا تمسكنا بالشعارات 

بعد الضمانة التي ضمنها رب العالمين  -اتن فأنا أضمن بتمسكنا بما تحتها من مضامين كتطبيق
أف يبدؿ اهلل ذلنا عزانن كأف ينهي تشردنا كشتاتنا كيجمع شملنا بعد ذلكن كأف يعيد إلينا  -لعباده 
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حقوقنا التي استلبت منان كأنا بذلك ضمين ككفيلن كما قيمة أف يضمن إنسافه مثلي ىذا إال أف 
لضمانة اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي تكوف ضمانتو ترديدان كصدلن 

اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىًئم ةن كىنىٍجعىلىهيمي اٍلوىارًثًينى". كلكنكم جميعان تعلموف متى يكوف ذلك أيها األخوة؟ 
 متى يكوف المستضعفوف ىم األقوياء كالوارثين؟

تضعفوف بدين اهللن كعندما يستمسكوف بحبل اهللن كعندما يعتالموف بالمبادئ عندما يعتز المس
التي أكحى إلينا بها اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت 

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ   ."لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى

 

  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ٔفؾبد شٙو شؼجبْ فٟ ظً ِب ٔزمٍت ثٗ ِٓ ِؾٓ ٚأىِبد

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

إٌف اهلل سبحانو كتعالى يحب من عباًده أف ييكثركا من االلتجاء إليون كالتضرع بين يديون كالتذلل في 
دعواه رحابو؛ ذلك ألف اإلنساف مهما كصف نفسو بالعبودية هلل عز كجل لن يبرىن على صدؽ 

 .ىذه إال إذا كاف كثير االلتجاء إلى اهللن كثير التضرع بين يديون كثير التبتلن كثير التذلل في رحابو

كمن أجل ىذا فقد اقتضت حكمة اهلل سبحانو كتعالى أف يبتلي اهلل عز كجل عبادىه بين الحين 
ا يحب لهم أف كااخر بألواف من المحن كالشدائدن حتى تكوف ىذه الشدائد ميذكٍّرة لهم بم

يفعلوهن ذلك ألف اإلنساف إذا كجد نفسو حياتو كلها مملوءن بالنعم كاأليعطياتن ككجد ساعات 
حياتو فٌياضة باألمن كالطمأنينةن كنظر فوجد أف األخطار كلها بعيدة عنون في مثل ىذه الحاؿ لن 

في ميحكم كتابوهلل "إف  يجد ما يبعثو إلى التجاء أك تضرع بين يدم اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائل
 ."اإلنساف ليطغى أف ر ه استغنى

كاإلنساف من شأنو أف يأخذ بو الفرح كالمرح إذا كجد أف نعم اهلل ال تنقطع عنون كأف أخطار الدنيا 
بعيدة عنو. فكاف من مظاىر حكمة اهللن بل من أبرز مظاىر رحمة اهلل بعباده أف يبعث بين الحين 

 .لو على اليقظةن لكي يلتجئ إلى اهلل كيتضرع بين يديوكااخر إلى اإلنساف ما يحم

صحي ه أف اإلنساف فقير إلى اهلل في كل أحوالون في حاؿ صحتو كرغده كغناهن كلكن اإلنساف 
ينسى حقيقتو إذا كجد أف النعمة دائمان ال تفارقون فمن أجل ىذا ال بد لو من ميذىكٍّراتن كالميذىكٍّرات 

يتو كتعٌرفو بحقيقتو عبدان ضعيفان مهينان هلل عز كجلن إنما ىي المالائب التي تعيد اإلنساف إلى ىو 
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 .كالمحن. كنسأؿ اهلل العفو كالعافية

ىذه المالائب ىي التي توقظ اإلنسافن كىي التي تذكره بحقيقتو سواء كانت مالائب كيلٌية أك 
المسلمين اليـو مالائب من نوع المحن كاالبتبلءات الخاصة أك الجزئيةن كنقطة الضعف في حياة 

أنهم قلما يلتجؤكف إلى اهللن كقلما يتضرعوف بين يدم اهلل سبحانو كتعالى على الرغم من أف كثيران 
من األزمات تمر بهمن كأف كثيران من  الرزايا تحيع بهمن كلكنهم مع ذلك كفي أكثر األحياف 

ولوهلل "كتبتل إليو تبتيبلن". بعيدكف ساىوف عن ىذا المعنى الذم ينبهنا إليو اهلل عز كجل من خبلؿ ق
كالتبتل ىو شدة الضراعة بين يدم اهلل عز كجلن كإذا ابتلي اإلنساف بقسوة القلب ىذه حتى لم 
تعد الرزايا كالمحن توقفو كتجعلو يتذلل مستغفران  يبان إلى اهللن فقد تودٌع من ىذا اإلنساف الذم 

 .غدا شأنو بهذا الشكل

ذه من مظاىر رحمتو الكبرلن جعل اهلل سبحانو كتعالى في عمر كقد جعل اهلل سبحانو كتعالى كى
اإلنساف كعلى مدل مراحل حياتو معالم بوسعو أف يقف عندىا ليتذكر اهلل سبحانو كتعالىن كليرل 
ىنالك شدة مغفرة اهلل سبحانو كتعالى كرحمتو بون فكأف اإلنساف عندما يقطع عمره ىذا سيران من 

سير في طريعو بين مدينتين يجد بين كل مرحلة كأخرل استراحة يقف الدنيا إلى ااخرةن كأنو ي
عندىا ليستعيد قوتو كليستعيد نشاطو كليعود إلى بعض ما قد يحتاج إليو فيالل  من شأف نفسون 

 ...تمامان العمر كذلك

جعل اهلل سبحانو كتعالى كأنت تجتاز حياتك ىذه من الدنيا إلى ااخرةن جعل لك في طريقك إلى 
معالم زمانية كمعالم مكانية؛ لتقف عندىا كقد ذكرتك ىذه المعالم باهللن كذكرتك بعظيم رحمة  اهلل

اهلل إف كنت قد شردت عنون كذكرتك بعظيم مغفرتو إف كنت قد ارتكبت شيئان من األكزار 
كالمعاصي في جنبو سبحانو كتعالى. تقف أماـ ىذه االستراحة أك عندىا فتضرع كتلتجئ كتستغيث 

اهلل سبحانو كتعالى أف يغفر لك ذنبك كأف ييالل  لك حالكن كإذا بك قد غدكت كيـو  كتسأؿ
كلدتك أمك تعاكد السير في طريقك إلى اهلل كأنت نشي ن كقد زايلتك المعاصي التي أثقلت  

كواىلكن حتى إذا كصلت إلى معلمة أخرل كقد تعلقت بك أشوابه من المعاصي األخرل تقف 
 .ية مستغفران متضرعان متبتبلن  يبان إلى اهلل سبحانو كتعالىعند تلك المعلمة الثان
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ىذه المعالم قٌل من ينتبو إليهان كىذه المعالم قٌل من يقف عندىا ليجدد عهده مع اهلل كليجدد 
 .اصطبلحو مع اهلل سبحانو كتعالى

ذاىبوف إلى كنحن أيها األخوة في مىعلمة اليـو من ىذه المعالم على طريقنا كنحن غادكف ك يبوف ك 
اهلل سبحانو كتعالىن ىذه المعلمة تتمثل في ىذا الشهر العظيمن شهر شعباف المبارؾن ىذه المعلمة 
الكبرل مثابة التجاء إلى اهلل لمن أراد أف يعود فيلقي عن كاىلو عبء األكزار التي تحملهان كلقد 

كصحت عنو أحاديث   صٌ  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحاديث كثيرة بفضل ىذا الشهرن
كثيرة في فضل لباب ىذا الشهر أال كىو ليلة النالف من شعباف كيـو النالف من شعباف أيضان. 
ركل النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قاؿهلل قلت يارسوؿ اهلل ما رأيتك تالـو من 

يو ترتفع األعماؿ شهرو كشهر شعباف. فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل "ذلك شهره يغفل عنو الناس كف
 ."إلى اهلل سبحانو كتعالى فأحب أف يرتفع عملي إلى اهلل كأنا صائم

ىذا الحديث كمثلو كثير .. يبين لنا فضيلة ىذا الشهر كلو من أكلو إلى  خرهن كىو معلمة في 
طريقنا في رحلة عمرنا إلى اهلل سبحانو كتعالىن كأحاديث أيخرل كردت في فضيلة ليلة النالف من 

ف. يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما يركيو الطبراني في معجمو كابن حباف في شعبا
صحيحو من حديث معاذ بن جبلهلل "إذا كاف ليلة النالف من شعباف فالوموا يومها كقوموا ليلهان 

 "فلف اهلل سبحانو كتعالى يطٍّلع إلى عباده في تلك الليلة فيغفر للجميع إال لمشرؾو أك حاقد

البيهقي عن العبلء بن الحارث عن عائشة رضي اهلل عنها قالتهلل قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل  كقد ركل
عليو كسلم ليلةن ياللي فسجد فأطاؿ السجودن فخشيت أنو قد قيبضن فقمت فحركت إصبعو 
فتحرؾ فعدتن فلما قاـ من سجوده كانتهى من صبلتو. قاؿ لي يا عائشةهلل "أظننتي أني أخيس 

هلل ال كاهلل يا رسوؿ اهللن كلكني بًك" أم أنني غدرت  بًك كذىبت في ليلتك إلى مكاف  خرن قلتي
خشيت أنك قد قبضتن أم من كثرة تأخرؾ كتلبثك في سجودؾ. فقاؿهلل "أتدرين أم ليلة ىذه؟ 

قلتهلل اهلل كرسولو أعلم. قاؿهلل إنها ليلة النالف من شعباف ينزؿ اهلل سبحانو كتعالى فيها إلى 
من مستغفر فأغفر لون ىل من مسترحم فأرحمو؟ كيؤخر أىل الحقد كما  السماء الدنيا فيقوؿهلل ىل

ىم"ن أم يؤخر أصحاب القلوب التي غشتها األحقاد كالضغائن كلم تجد من التزكية ما يعيدىا إلى 
 .صفائها كنقائها يتركهم اهلل سبحانو كتعالى كما ىم
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سير إلى اهلل في طريع ىذا العمر الذم أعود فأقوؿ ىذه معلمة إذان من المعالم التي تنادينان كنحن ن
قيضو اهلل عز كجل لنان كما أحوجنا إلى أف نتحوؿ إلى ىذه المعالم أك االستراحاتن فآثامنا كثيرة 
كمالائبنا شتىن كقلوبنا قاسيةن كأزماتنا متسلسلة ال تتناىىن كال سبيل للخركج من ىذه المعضبلت 

زمات إال أف نتحوؿ إلى ىذه المعالم فنجأر إلى كللتحرر من ىذه المعاصي كللتخله من ىذه األ
اهلل بالشكول كنالدؽ بااللتجاء إليو سبحانو كتعالى بقلوبو فٌياضة بمشاعر العبودية هلل عز كجلن 
كقد فرغت من حب األغيار كالخوؼ من األغيارن كتعظيم األغيارن كتهيأت لمحبة اهلل الواحد 

 .القهارن الذم ال إلو سواه

إلى أف ندعو كنلتجئ إلى اهلل سبحانو كتعالى لييالل  شؤكننان كلييالل  شؤكف إخواف لنان ما أحوجنا 
كليرحمنا كليغفر لنا كليعيدنا إلى صراط الوئاـ كصراط الحب كاالتفاؽن كل ىذه المالائب نلتفت 
يمنة كيسرة نجدىا كقد تحولت من حياتنا إلى ما يشبو سحب متراكمة سوداء غٌشت على حياتنان 

ل منها الظبلـ إلى قلوبنان كالعجيب أننا عندما نتذكر ىذه المآسي أيان كانت نعالجها بعقولنا كتسل
فق ن نعالجها بأفكارنان نعالجها بتالوراتنا بالجدؿ بالحوار. كلكننا ال نتذكر أبدان أف نعالجها 

ى اهلل كيف باالستجابة لقوؿ اهلل عز كجلهلل "ففركا إلى اهلل إني لكم منو نذير مبين" كالفرار إل
يكوف؟  يكوف بالتضرع كما قلت لكم بين يديون الفرار إلى اهلل بأف تتجرد عن قواؾ الفكرية 

كالعضلية كالعقلية كأف تقوؿ بكل شراشرؾهلل اللهم ال حوؿ لي كال قوة إال بكن كقد التجأت إليك 
أسألك اللهم  كأنا كتلة من الضعفن كأنا استرحمك فارحمنين أسألك اللهم أف تغفر لي فاغفر لين

أف تالل  حاؿ ىذه األمة فأصل  اللهم حالهان أسألك اللهم أف تجمع إخواني المؤمنين ىنا 
كىناؾ كىناؾ على صراطك فاجمع اللهم شملهان اللهم إني أسألك أف ترفع أيدم أعدائك عن 
عبادؾ الالالحين كأنت المستجابن كأنت الذم يلجئ إليك العباد كأنت الملجئ كال ملجئ 

ن لقد تجردنا من كل حوؿ كمن كل طاقة كمن كل ما قد يتراءل لنا أنا نملكو ... أين ىم سواؾ
 .الذين يمضوف ليلهم بهذا الدعاء

تأملوا أيها األخوةن ال أقوؿ في حاؿ الفاسقينن فالفاسقوف قد حجبوا عن ىذه الحقيقة التي 
أتحدث عن كثير من نقولهان كيوشك بلذف اهلل أف يرتفع الحجاب يومان ما عنهمن كلكني 

المسلمين. غدا اإلسبلـ في حياتنا إسبلمان فكريانن غدا اإلسبلـ في حياة كثيران منا إسبلـ أخذو كردن 
إسبلمان عقبلنيان. كنحن ال نبخس بشأف العقل أبدانن لكننا نجعل العقل خادمان للقلب كالوجدافن 
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حدثتكم عنهان فنقبع في محاريب ىذه العقل ينبغي أف يكوف سراجان يوصلنا إلى ىذه المعالم التي 
المعالم بالدؽ االلتجاء إلى اهللن كبالدؽ التضرع إلى اهلل. أين نحن من قوؿ اهلل عز كجلهلل "كقاؿ 

 ."ربكم ادعوني أستجب لكم

نحن نعلم أف ىنالك أخوة لنا في أطراؼ ىذا العالم ال تمر ساعة إال كفيهم من يتذلل بالدؽ 
سبحانو كتعالىن نعلم أف ىنالك عيونان تذكب بكاءن بين يدم اهلل  كإخبلص في االلتجاء إلى اهلل

سبحانو كتعالى تستنزؿ من سمائو النالرن تستنزؿ من عليائو القوةن تستنزؿ من عليائو الغضب 
ألعداء اهلل سبحانو كتعالى كأعدائهمن ىؤالء الذين تجلت كحوش الغابات أمامهم ككأنهم خير من 

نؤٌمن على دعائهم إف لم ندعوا مثلهم؟ لماذا يكوف ناليبنا الفكر كالبحث البشر جميعانن فلماذا ال 
 كالنقاش فق ؟ كأكلئك رأس مالهم صدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجل؟

أكلئك شدكا أنفسهم إلى ماضي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو كاف يجأر طواؿ الليل يتضرع 
يحقع الوعد الذم قطعو لهم ليلة بدرن يـو كاف  إلى اهلل عز كجل أف ينالر عالابة المسلمينن كأف

يدعو اهلل سبحانو كتعالى في ظلمات الليل يـو األحزابن يـو كانت الري  تزمجر في معسكر 
المشركين استجابةن ألمر اهلل سبحانو كتعالىن لماذا ال يكوف شأننا كشأنهم؟ لماذا ال نتلقى الدركس 

الدركس التي تخترؽ غفبلتنان كتخترؽ سوء حالنان كتجعلنا  منهم!!؟ كما أحوجنا اليـو إلى أف نتلقى
ننتقل من اإلسبلـ الكبلمين اإلسبلـ النظرم إلى اإلسبلـ الفعلين إلى اإلسبلـ الذم يالل القلب 

 .باهلل سبحانو كتعالى

كإنا أماـ استراحة في طريقنا إلى اهلل سبحانو كتعالى من جملة ىذه االستراحات الكثيرةن ىي 
شهر شعبافن ىي ىذه المعلمة التي حدثتكم عنها فلنمؤل ىذا الشهر المبارؾ أك الباقي  استراحة

من ىذا الشهر بالدؽ التضرع إلى اهللن بالدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجلن أف يالل  اهلل حالنا 
كأف يرأؼ بنا كأف يرحمنان كأف يرفع الضراء عنا كعن إخواننا جميعانن ثم نلجئ إلى اهلل سبحانو 

الى أف يالل  حاؿ إخواننا المسلمين جميعان في مشارؽ األرض كمغاربهان لئن لم نكن نستطيع كتع
أف نشارؾ أكلئك الناس في قطراتو من الدـ نريقهان فلف بوسعنا أف نشترؾ معهم بالدعاء؛ دعاءو 

 . صادؽ كاجف ينطلع من األعماؽن كلعل صدؽ الدعاء يكوف انجع من االشتراؾ بالدماء

 . ىذا كأستغفر اهلل العظيمأقوؿ قولي 
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 أؽَت إٌبً أْ ٠زووٛا أْ ٠مٌٛٛا إِٓب ُٚ٘ ال ٠فزْٕٛ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى كأكصيكم أيها

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 ما أقرب توفيع اهلل سبحانو كتعالى كنالره من عباده مهما طالت الطرؽ كتعقدت السبل إلى ذلك
كما أبعد ىذا التوفيع كىذا النالر عنهم أيضان مهما تيسرت السبل كتقاربت بينهم كبين ذلك ..

 .الطرؽ أيضان 

 :بعيد كقريب بآف كاحد كمرد ذلك إلى شرطو أساسي ال بديل لواألمر 

كلما كاف المسلموف صادقين مع اهلل سبحانو كتعالى دنى إليهم النالر كطويت السبل الطويلة 
بينهم كبينون ككلما اختفت دالئل الالدؽ في حياتهم مع اهلل سبحانو كتعالى تعقدت السبل بينهم 

معبدةن كطاؿ الطريع كتعرج إلى ذلك مهما الحت لهم أف كبين النالر مهما الحت لهم أنها 
 .الطريع إلى ذلك قالير

الالدؽ الالدؽ مع اهلل سبحانو كتعالى ىو ثمن النالرن كال تسألوا عن السبل كال تسألوا عن 
إمكانيات األمر أك عدـ إمكانياتون كلكن إذا غاضت دالئل الالدؽ عن حياة المسلمين فلف 

 .هم عسيرةن بل مستحيلةن ربمااألمور اليسيرة تغدك علي
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كم ككم أيها اإلخوة كقفت أماـ  ية في كتاب اهلل سبحانو كتعالى ألتبين فيها ىذا االمتحاف العظيم 
الذم ال يراد منو إال شيء كاحدن إبراز الالدؽ أك عدـ الالدؽ لدل عباد اهلل سبحانو كتعالى 

 .الذين يدعوف اإليماف بو كالتمسك بحبلو

هلل عز كجل في غمار القالة التي تبدأ بقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "أىلىٍم تػىرى ًإلىى اٍلمىئلىً  ية في كتاب ا
ًبيًل الل وً  ا نػُّقىاًتٍل ًفي سى " إلى أف ًمن بىًني ًإٍسرىائًيلى ًمن بػىٍعًد ميوسىىَٰ ًإٍذ قىاليوا لًنىًبيٍّ ل هيمي ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكن

ا فىالىلى طىاليوتي بًاٍلجينيوًد قىاؿى ًإف  الل وى ميٍبتىًليكيم بًنػىهىرو فىمىن شىًربى ًمٍنوي يقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "فػىلىم  
هيٍم" إلى فػىلىٍيسى ًمنٍّي كىمىن ل ٍم يىٍطعىٍموي فىًلن وي ًمنٍّي ًإال  مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًيىًدًه  فىشىرًبيوا ًمٍنوي ًإال  قىلً  يبلن مٍّنػٍ

 . خر اايات

ثر ما كقفت أماـ ىذا االمتحاف .. ما عبلقة نهر كجده جنده من جنود اهلل سبحانو كتعالى في ما أك
طريقهم إلى مقاتلة عدك؟ ما عبلقة ىذا النهر إف شربوا منو أك لم يشربوا بالتوفيع أك عدـ التوفيع؟ 

يكمن في  بالنالر أك بعدـ النالر؟ كلكن األمر أيها اإلخوة كاض  .. إف المسألة ال تكمن في سرو 
ىذا النهرن كلكن المسألة تكمن في سرو كراء صدكر ىؤالء الذين يزعموف أنهم مؤمنوف باهللن 
 .كمستمسكوف بحبل اهلل سبحانو كتعالىن كيبتغوف االنتالار ألنفسهم كلدين اهلل سبحانو كتعالى

إنما  ليست ىي المهمن -أيان كانت  -كلكي يتجلى الالدؽ ال بد من امتحافن كمادة االمتحاف 
المهم أف ىذا االمتحاف أيان كانت أداتو البد أف يكشف أخيران عن الالدؽ أك عدـ الالدؽ لدل 

 .ىؤالء الناس

بنهرن كالشك أنهم كانوا على ظمأن  –كما قاؿ ذلك الذم كاف يقودىم إلى معركة   -ابتبلىم اهلل 
م ىو الذم اعتبره كقاؿ لهمهلل إف من شرب من ىذا النهر ليس منين كمن لم يطعمو فلنو منين أ

جندان عندمن كاعتمد عليهم في الهدؼ الذم أسعى إليو إال من اغترؼ غرفةن بيده لكي يتوقى 
 .بذلك المهلكة

ىذا االمتحاف أيها اإلخوة ىو سنة رب العالمين في عبادهن في كل عالرو البد أف يمتحن اهلل 
تعلع بها النفوس كتتشهاىا الغرائزن ال عباده إف بنهر كهذا النهرن أك بأم أمرو  خر من األمور التي ت

 .بد
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أنا أدعي أنني صادؽه مع اهللن محبه هللن منتالره لدين اهللن ىذه دعوة كالبد أف يتجلى إما الدليل 
على صدؽ ىذه الدعوةن كإما أف يتجلى الدليل على كذب ىذه الدعوةن كاهلل يعلم سلفان إف كنت 

يعامل عباده بناءن على علمو الغيبي بهمن إنما يعاملهم بناءن صادقان أـ لست بالادؽن كلكن اهلل ال 
على مالداؽ علم اهلل بون يعاملهم بناءن على ما كقع في سلوكهم متفقان مع علم اهلل سبحانو كتعالى 

 .بو. تلك ىي سنة اهلل عز كجل في عباده دائمان 

على سرو كبيرو كىائلو في ترل ىل كقفتم عند ىذا االبتبلء البسي  في مظهرهن كلكن الذم ينطوم 
 داخلو؟

ىل ربطتم بين ىذا االبتبلء لتلك األمة أك لتلك الجماعةن كاالبتبلءات التي يمتحننا اهلل سبحانو 
؟  كتعالى بها اليـو

ىل ربطتم بين ىذا كذاؾن لتعلموا ىل كنتم من أكلئك القلة الذين لم يشربوا من ذلك النهر؟ أـ 
نهي اهلل سبحانو كتعالى كأغمضت العين عن ابتبلئو كأمرهن إنكم من الكثرة التي أكغلت في 

 كغاصت في حمأة ما قد نهى اهلل سبحانو كتعالى عنو؟

 ىل قارنتم بين أنفسكم كبين أكلئك الناسن لتعلموا أنكم من أم الفريقين؟

 لو فعلتم كلو تالورتم لما عتبتم على اهلل سبحانو كتعالىن عندما تركف أف الذؿ قد حاؽ بكم من
األطراؼ كلهان عندما تركف أف المهانة قد أصبحت صبغةن لكمن عندما تركف أف اهلل سبحانو كتعالى 
قد استبدؿ بغناكم فقرانن عندما تتالوركف كتركف أف اهلل سبحانو كتعالى قد استبدؿ بوحدتكم فرقةن 

 .كشتاتان 

لى كلم تبالين كأخذت نحن أيها اإلخوة من تلك الكثرة التي أعرضت عن ابتبلء اهلل سبحانو كتعا
تغرؼ كتغرؼ من ذلك النهر كتشرب تركم بذلك غريزتها كرغبتهان نحن من ىذا الفريعن كلسنا 
من القلةن كلو كنا من القلة إذان لوجدتم أف نالر اهلل أصب  قاب قوسين أك أدنىن كلرأيتم أف 

 .التضاريس كالعقبات كلها قد انمحت مما بينكم كبين أعلى قمم النالر

الواقع أف الطريع ليس ىو البعيد بينكم كبين النالرن كأف التضاريس كالعقبات التي تركنها كلكن 
ليس ىي الحائل بينكم كبين الوصوؿ إلى النالرن إنما الحائل أف اهلل ابتبلكم فأخفقتم في 

االمتحافن ابتبلكم اهلل سبحانو كتعالى بأمورو كثيرةن كلكن لؤلسف أعرضنا عن أمر اهلل في ذلك  
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 :ن ابتبلنا اهلل بخيارينكلو

أحدىماهلل أف نضحي بأىدافنا الدنيوية كضماناتنا المستقبلية أف نضحي بذلك في سبيل تنفيذ أكامر 
 .اهلل التي أخذىا علينا

الخيار الثانيهلل أف نضحي بأكامر اهلل كأف نضحي بأحكامو في سبيل أف نضمن ألنفسنا كىمانن 
 .اتنا الدنيوممستقبلنا الدنيوم أك مستقبل أكالدنا كبن

ىذا ابتبلء كذلك االبتبلء الذم كضعو اهلل أماـ طائفة من عباده عندما نهاىم كىم على ظمأ أف 
 .يشربوا من ذلك النهر

فساءلوا أنفسكم ىل نجحتم في ىذا االختبار أـ لم تنجحوا؟ كم ككم من األسر المسلمة التي 
رعاف إلى الالبلة في األكقات الخمسة  يزعم كله من األبوين فيها أنهما مسلماف خاضعاف هلل يه

كلهان كإذا جاء موسم الحج تسابع أرباب ىذه األسر متجهين إلى بيت اهلل الحراـن كلكن 
 .االمتحاف ليس ىنا

 :االمتحاف يكمن في أنك إما أف تغضي الطرؼ عن دينك كتقوؿ البنتك

 .. ال بأس أف تنفاللي عن الحشمة التي أمرؾ اهلل بها

 .. طي عن رأسًك الحجاب الذم شرفك اهلل سبحانو كتعالى بوكال بأس أف تكش

 .. كال بأس أف تلقي أمر اهلل كراءؾ ظهريان ضمانةن للمستقبل الذم البد منو

كإما أف تقوؿ لهاهلل بل تمسكي يا ابنتي بما أمر اهلل فهو الرزاؽ كىو المغني كىو المحي كىو 
ؿن تمسكي بأمر اهلل في كل تقلباتك المميت كىو المعطي كىو القوم كىو المعز كىو المذ

كأحوالكن كإف اقتضى األمر أف تضحي في سبيل ذلك بالمستقبل الوىمي الذم يخوفنا منو 
الشيطاف أك شياطين اإلنس كالجنن فضعي ذلك المستقبل الوىمي تحت قدميك كعودم إلى 

 .دارؾ

نا اهلل عز كجل بون بل ىذا نهره ماذا صنعنا أماـ ىذا الخيار أيها اإلخوة؟ ىذا ىو النهر الذم ابتبل
 .من األنهر التي ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى بهان النتيجة تعرفونها جميعان أيها اإلخوةن كلكم يعلمها
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ككاهلل الذم ال إلو إال ىو لو كنا كتلك القلة التي تسامت فوؽ ذلك النهرن كاحتسبت ظمأىا عند 
لمستقبلن كلغمركم بالنعم كالرزؽن كلنالركمن كأليدكم أعظم اهلل سبحانو كتعالى إذان ألكرمكم اهلل با

تأييدن كلرفعكم من حضيض المهانة إلى مستول العزة كالكرامةن كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو أنكم 
أخذتم الخيار الذم يرضي اهلل سبحانو كتعالى لرأيتم أف الذين يحرجونكم كيلجؤكنكم إلى مخالفة 

ف األيدم لكي تعودكا كتعيدكا أكالدكم كبناتكم إلى حيث يرضي اهلل شرع اهلل يلحقونكم كيقبلو 
سبحانو كتعالىن كلكن أمرنا اهلل ككسوست إلينا الشياطين فلم نثع بأمر اهلل ككثقنا بوساكس 

 .الشياطين

ما قيمة إيمافو ىذا شأنو؟ ما قيمة تالديعو باهلل سبحانو كتعالى ىذا ىو مآلو؟ ال سيما إف علمتم أف 
إف ىو إال  -كاهلل أيها اإلخوة  -ذم تحمل عليو بناتكم في كثيرو من األحواؿ كالحاالت ىذا ال

رعونةه ال يغطيها أم قانوف بشكلو من األشكاؿن كىنالك تجاكزات على نظاـ الدكلة ال تعالجها إال 
 .مواقف األمةن اعرفوىا ىذه الحقيقة

موقف الشعب أك موقف األمةن كعندما ىنالك تجاكزات إف كقعت ال يقضي عليها كال يذيبها إال 
تتخذ األمة الموقف الذم يرضي اهلل سبحانو كتعالى فلف ىذه األمة تتلقى بعد ذلك ال شكر اهلل 

 .كحده فق ن بل شكر الدكلة أيضان 

أقوؿ لكم ىذا لتعلموا الحقيقة التي ينبغي أف تستقر في أذىانكمن كلكن الحكمة كل الحكمة في 
ـٍ حىًسٍبتيٍم أىٍف أف اهلل سبحانو كتعا لى ما كاف ليدعكم لدعاكيكم التي ال يظهر صدقها من كذبها."أ

رىكيوا أىف يػىقيوليوا  مىن   رىكيوا كىلىم ا يػىٍعلىًم الل وي ال ًذينى جىاىىديكا ًمٍنكيٍم" " لمن أىحىًسبى الن اسي أىف يػيتػٍ ا كىىيٍم الى تػيتػٍ
اًذبًينى" كىو يعلم يػيٍفتػىنيوفىن كىلىقىٍد فػىتػىن ا ال ًذينى مً    -ن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىن  الل وي ال ًذينى صىدىقيوا كىلىيػىٍعلىمىن  اٍلكى

لكن اهلل من سيرتو كسنتو في عبادهن أنو ال يأخذىم بعلمو  -كما قلت لكم قبل أف يمتحننا 
بهم على الواقع الغيبي في حقهمن ال بد أف يريهم أف كاقعهم سيكوف مطابقان لعلمون كعندئذو يحاس

 .الذم صدر منهمن ال على العلم الغيبي الذم كاف يعلمهم عنو سلفان 

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يلهم المسلمين االعتزاز بهذا الدين كأف يجعلهم من القلة التي 
 . ترفعت فوؽ ذلك النهر كأنهر االبتبلء مستمرة كممتدة إلى قياـ الساعة
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 ػٕلِب ٠غلٚ اٌؾت شووبً ففٟ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

ةن البن عطاء اهلل السكندرمن يقوؿ فيهاهلل "ما أحببت شيئان إال كنت لو عبدانن كىو عز رأيت حكم
كجل ال يريد أف تكوف عبدان لغيره"ن كقد علمتم أف حكم ابن عطاء اهلل ىذه أجمعت األمة على 

أنها قبسه مقبسه من كتاب اهلل سبحانو كتعالى كسنة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن ثم ىي 
 .من  ثار شهود ىذا العالم الرباني لمواله كخالقو عز كجل أثره 

ككجد من قاؿ من العلماءهلل لعل الالبلة لو جازت بقراءة غير القر فن لجازت الالبلة بقراءة حكم 
ابن عطاء اهلل. رأيتو يقوؿهلل "ما أحببت شيئان إال ككنت لو عبدانن كىو عز كجل ما يريد أف تكوف 

ت أف ىذا الكبلـ ترجمة دقيقة لنهي القر ف بل لنهي اهلل سبحانو عبدان لغيره"ن كتأملت فوجد
 .كتعالى في قر نو في  ياتو كثيرةو عن الشرؾ باهلل سبحانو كتعالى

كالشرؾ ليس محالوران في أف يتخذ االنساف  لهة من دكف اهلل عز كجل يبايعها كيدين لها بالوالء 
شركين العرب قبل بعثة رسوؿ اهلل صلى اهلل كالسجود مع اهلل سبحانو كتعالىن كما كاف دأب الم

عليو كسلمن بل الشرؾ لو معنى أكسع من ذلك بكثيرن كإال لما ص  قوؿ اهلل سبحانو كتعالى " قيٍل 
ا ًإلىَٰهيكيٍم ًإلىَٰوه كىاًحده  ا أىنىا بىشىره مٍّثٍػليكيٍم ييوحىىَٰ ًإلىي  أىن مى ٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن فىمىن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاءى رىبًٍّو فػى  ۚ  ًإن مى

ا  "صىاًلحنا كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًٍّو أىحىدن

كىذا يعني أف ىنالك من يؤمنوف باهللن كيعملوف عمبلن صالحانن كلكنهم يشركوف مع اهلل سبحانو 
كتعالى غيرهن كىؤالء يقينان ليسوا ىم المشركوف التقليديوف الذين تعلموفن كىذا ىو أيضان معنى 
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عز كجلهلل "كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيم بًالل ًو ًإال  كىىيم مٍُّشرًكيوفى"ن كىذا ينطبع على أمثالنا كعلى كثيرو  قوؿ اهلل
 .من الناس الذين زعموا أنهم  منوا باهلل عز كجل ك منوا بوحدانيتو كعاشوا في ظبلؿ توحيده

اهلل في فؤادؾ حب أم شيءو  ما معنى الشرؾ الذم يحذرنا اهلل عز كجل منو؟ معناه أف يزاحم محبة
سواهن ىذا ىو الشرؾ الخفي الخطير. أف يزاحم محبة اهلل سبحانو كتعالى في فؤادؾ محبة أم 
شيءو سواهن فمن أحب نفسو كبلغ بحبو درجة الكبرياء كدرجة العالبية كاألنانيةن فقد أشرؾ باهلل 

ن ىواه إلهان لنفسون كمن أحب عز كجلن أشرؾ مع اهلل ذاتون كجعل من نفسو إلهان لذاتو؛ اتخذ م
مالو .. تجارتو .. داره حبان جعلو ينافس حب اهلل سبحانو كتعالى فقد أشرؾ باهلل عز كجلن ذلك 

ألف الذم يحب شيئان ما فهو عبده كما يقوؿ ابن عطاء اهلل. ذلك ألنو البد أف يخضع لهذا 
أعمى كما يقولوفن كمن ثم فقد جعلو  المحبوبن كالبد أف يدين لو بالوالءن كال بد أف يتبعو اتباعان 

 .شريكان مع اهلل سبحانو كتعالى

كمن أحب أكالده ىذا الحب المنافس لحب اهلل عز كجل أك أحب أىلو أك زكجو ىذا الحب 
المنافس لحب اهلل سبحانو كتعالىن فقد أشرؾ مع اهلل سبحانو كتعالى غيرهن كلو أننا نظرنا إلى 

ة لرأينا في أنفسنا مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيم قلوبنا كفحالنا مشاعرىا الخفي
 ."بًالل ًو ًإال  كىىيم مٍُّشرًكيوفى 

كىنا يجدر بنا أف نقف أماـ ىذا المعنى الجليل الذم ينبهنا إليو ابن عطاء اهلل رحمو اهلل تعالىهلل 
ا كاف حبك للشيء لذاتون فبل بد "ما أحببت شيئان إال كنت لو عبدان" ىل ىنالك شك في ىذا؟ إذ

أف يستعبدؾ ىذا الشيءن كدرجات االستعباد متفاكتةن ىذه حقيقة ال شك فيهان كاهلل عز كجل ال 
يريد منك ىذان يريد أف تكوف عبدان لو فق . كالدليل على ذلك تلك اايات الكثيرة التي يحذرؾ 

هلل غيره أم أف يكوف قلبك مكانان لمحبة اهلل فيها من أف تشرؾ مع اهلل غيرهن كمعنى أف تشرؾ مع ا
غير اهلل سبحانو كتعالىن حتى كلو كاف على أساس الشركةن ىذا ىو الشرؾ. كىذا ييذكرنا بقوؿ اهلل 
ادان ييًحبُّونػىهيٍم   عز كجل ككم نتذكر ىذه ااية كنستشهد بهاهلل "كىًمنى الن اًس مىن يػىت ًخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى

كىال ًذينى  مىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٌٍّلًو". ىذا ىو المقياس الذم يميز الموحد الحقيقي عن المشرؾ كىحيبٍّ الٌلًو 
 .مع اهلل سبحانو كتعالى
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إال أف اإلنساف قد يتساءؿ مستشكبلن فيقوؿهلل كلكن اإلنساف مطبوعه على أف يحب كل ما قد 
د كالزكجة كاألصدقاء. ألم يقل اهلل يحتاج إليو؟ بل ىو مطبوع بغريزتو على أف يحب األىل كاألكال

ًفض ًة عز كجل "زييٍّنى لًلن اًس حيبُّ الش هىوىاًت ًمنى النٍّسىاًء كىاٍلبىًنينى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذ ىىًب كىالٍ 
ٍيًل اٍلميسىو مىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاٍلحىٍرًث". فكيف يمكن لئلنساف أف يخالف غريزت و أك أف يثور على كىاٍلخى

 فطرةو فطره اهلل سبحانو كتعالى عليها؟

كالجواب عن ىذاهلل أف اإلنساف إذا عرؼ اهلل سبحانو كتعالى حع المعرفة اتجو قلبو بالوالء لو دكف 
غيرهن كاتجو فؤاده بالحب لو دكف محبة سواهن إذا عرؼ اهلل بالفاتو الكاملةن كبآالئو التي ال 

ثيران ككثيران من األشياء من غير اهلل عز كجلن كلكنو إنما يحبها ألنها تحالى .. كمن ثم فلنو يحب ك
توصلو إلى اهلل سبحانو كتعالىن ىو يحب الماؿ بعد أف أحب اهلل ألنو يرل فيو مطيةن يتبلغ بها 

 .كيالل بها إلى كل ما يرضي اهلل عز كجل

ؿ جهادم يبني من خبلؿ ىو يحب الزكجة كاألىل كاألكالد لكنو إنما يحبهم ليجعل منهم رأس ما
رأسمالو ىذا األسرة التي أمر اهلل بهان كمن ثم يتحبب إلى اهلل عز كجل برعاية ىذه األسرة التي 

 .أقامو اهلل عز كجل قيٍّمان عليهان يتقرب كيتحبب إلى اهلل برعاية أكالده كتربيتهم

نما يحبهم في سبيل يحب أصدقاءه كمن يلوذكف بون كلكنو في ىذه الحالة ال يحبهم مع اهلل كإ
اهللن يحبهم لكي يكوف حبو لهم مظهران ألمرىم بالمعركؼ كنهيهم عن المنكر كتقديم الناليحة 

لهم كلما اقتضت المناسبةن ثم ىو يحبهم ألنهم مثلو يعرفوف اهللن كألنهم مثلو يتقربوف إلى اهلل عز 
في السير على صراط اهلل كجل فبينهم كبينو رحمن رحمه يتمثل في معرفة اهلل عز كجل كيتمثل 

 .سبحانو كتعالى

كخبلصة القوؿ أف ىنالك حبان مع اهلل كىنالك حبه في سبيل اهللن أما الحب مع اهلل فهو الشرؾ 
الذم يحذر اهلل عز كجل منو كىو المعني بقولو سبحانو كتعالىهلل "كىًمنى الن اًس مىن يػىت ًخذي ًمن ديكًف 

ادان ييًحبُّونػىهيٍم   كىحيبٍّ الٌلًو". الحب مع اهلل ينافس محبة اهلل عز كجلن كصورة ذلك كثيرة الٌلًو أىندى
 .ككاضحة كال داعي إلى ضرب األمثلة

أما الحب في سبيل اهلل فهو ذركة التوحيدن الحب في اهلل .. إذا أحب العبد ربو سبحانو كتعالى 
رضا اهلل إلى محبة اهلل إلى  أصب  عبدان لو كحدهن ثم إنو ينظر فيجد أنو ال بد أف يتخذ سبيبلن إلى
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تنفيذ أكامر اهلل إلى النهوض بالواجبات التي أمر اهلل عز كجل بهان كينظر فيجد أف ىنالك كسائ  
ككسائل ال بد من اتخاذىا سيران إلى مرضاة اهلل عز كجل فهو يبحث عنها في سبيل كصولو إلى 

بها ألنها المطية التي اختارىا اهلل عز كجل  اهللن كإذا عثر عليها أحبها ألنها توصلو إلى اهللن كتعلع
 .لون لكي يتبلغ بها في طريقو إلى اهلل سبحانو كتعالى

تمامان كاإلنساف الذم أحب مطيةن أكرمو اهلل عز كجل بهان إنو ال يحبها لذاتهان كلكنو يحبها ألنو 
ن لو ىدؼ كاحد في يتبلغ بها إلى أىدافون ألنو يتوسل بها للوصوؿ إلى أغراضو كأمانيون كالمؤم

ىذه الحياة كلها أف يالل إلى مرضاة اهلل كأف يكرمو اهلل سبحانو كتعالى بالمغفرة كالرضان كال شك 
في أف لذلك سببلن كالماؿ من جملة السبلن كاألىل كاألكالد من جملة السبلن كاألصدقاء من 

ى اهلل فبحبو هلل أحبهمن جملة السبلن كربما كانت الزعامة من جملة السبل. فمن اتخذىا مطايا إل
كتلك ىي ذركة التوحيدن كمن نسي اهلل في جنبها كأعرض عن اهلل كالتفت إلى ىذه األمور فقد 

 .أحبها مع اهللن كىو المعني بالشرؾ الذم يحذر اهلل عز كجل منو

ف ىذه خبلصة ما يعنيو ابن عطاء اهللهلل "ما أحببت شيئان إال ككنت لو عبدان كىو عز كجل ال يريد أ
تكوف عبدان لغيره " . فاللهم اجعلنا عبيدان لك كاللهم اجعل عبلقتنا باألغيار كسيلةن إليك كطريقان 

 . لبلوغ مرضاتك

 

 . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم 
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 حذار من متاليدم أكالدكم كبناتكم في ىذا الاليف

 

 

مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشي

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

دنيا متبعة من حولنا كإذا  إف نبينا المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أكصانا فيما ص  عنوهلل إذا رأينا
رأينا األىواء ىي التي تقود كىي التي تحكمن كإذا رأينا العالبيات ىي التي تتحكمن أكصانا حبيبنا 
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إذا رأينا ذلك أف نعرض عن األمور العامة كمشكبلتهان كأف يشرؼ  

ية التي ألزمو اهلل سبحانو كتعالى بها لخاصة كل منا ليكوف حارسان على أىل بيتو؛ ليكوف متتبعان للترب
أسرتون يربي أىلو كأكالده على النهج الذم ارتضاه اهللن كيحرس سيرىم ليل نهار على صراط اهلل 
سبحانو كتعالىن كييدخل محبة ىذا الدين كمحبة كتاب اهلل كااللتزاـ بسنة رسوؿ اهلل في شغاؼ 

 .عليو كسلم فيما ص  عنو أفئدتهم. ىكذا أكصانا رسوؿ اهلل صلى اهلل

كلكم رٌددت على مسامعكم الكبلـ الذم قالو عليو الالبلة كالسبلـ في ىذا الالددن كلقد رأينا 
اليـو مالداؽ ما قد حًذر منو رسوؿ اهلل كحىذ رن فلقد رأينا الهول المتبعن كرأينا الش  المطاعن 

ي مكاف المنطع كالعقلن رأينا كل ذلك .. كرأينا اتباع كل إنسافو لهواهن كرأينا العالبية التي تقود ف
فحع علينا أف نيطبع كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن التي أرسلها إلينا من خبلؿ األجياؿ 
كالقركف قبل أربعة عشر قرنان أك يزيدن حع  علينا أف نضاعف اليـو من تطبيع ىذه الوصية التي 

ف ينالرؼ كله منا إلى رعاية أىل بيتون إلى رعاية أكصانا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن أ
أسرتون إلى حراسة سير أفراد ىذه األسرة على صراط اهلل سبحانو كتعالى. فهل تقوموف أيها األخوة 
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بما قد أكصى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أـ إنكم أعرضتم عما أكصى بو؟ كلحقتم ما أمركم 
 الرسوؿ بأف تيعرضوا عنو؟

أف أجيب عن ىذا الكبلـ كلكني أيحيل الجواب على كلو منكم لينظر إلى كاقع أمره كإلى ال أريد 
 .الاللة ما بينو كبين أفراد أسرتو

إف اهلل سبحانو كتعالى أناط بعنع كل مسلمن أيان كاف شأنو كأيان كاف مركزهن مسؤكليةن كبيرة جليلة 
كوف اإلنساف قٌيومان على نفسون يرعى شٌرفو اهلل عز كجل بهان كأكؿ خطوات ىذه المسؤكلية أف ي

دين اهلل عز كجل في كيانو؛ إخبلصان هلل كالتزامان بأكامر اهلل سبحانو كتعالىن ثم تأتي الخطوة الثانية 
لتتمثل في رعاية ىذا اإلنساف ألفراد أسرتو .. زكجو أكالده كبناتو. كتلك ىي الخاصة التي عٌبر بها 

ندما قاؿ في  خر الحديث الذم أشرت إليوهلل "فعليك بخاصة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ع
نفسك كدع عنك أمر العامة"ن كإذا كنا نعلم ىذه الحقيقةن كإذا كنا على يقين من أٌف اهلل عز كجل 
يسألنا يـو القيامة عن خاصة أنفسنا قبل أف يسألنا عن عامة ببلدنان فلنعلم أف ىذا الذم قد بينو 

عليو كسلم ليس إال توضيحان كتأكيدان لما قد بينو اهلل عز كجل من قبلن ألم لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
يقل في محكم تبيانوهلل "كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان نحن نرزقك كالعاقبة 
للتقول" ألم يقلهلل "يا أيها الذين  منوا قوكا أنفسكم كأىليكم"ن ككلمة األىل تعني الخاصة فهما 

"قو أنفسكم كأىليكم ناران كقودىا الناس كالحجارة عليها مبلئكةه غبلظه شداده ال يعالوف مترادفتاف 
 ."اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف

كإذا كانت ىذه الوصية كاضحة كضوح الشمس في كبد السماء في كتاب اهلل عز كجلن كإذا  
 -أيها األخوة  -من فلنعلم كانت تأكيداتها نيرة في سنة كأحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل

أف ىذه المسؤكلية تتضاعف في مثل ىذا الاليف البلىبن فلنعلم أف ىذه المسؤكلية تتضاعف 
كتزداد أىميةن عندما تغلع المدارس أبوابهان كتغلع الجامعات أبوابهان كينتشر الشباب كالفتيات عن 

يعلم ىذه الدكافعن كال أريد يمين ىذا الاليف كعن يساره إف بشكلو عفومو كإف بدكافعن ككلكم 
 .أف أطيل الحديث عنهان كلكم يرل ذلك

في مثل ىذه الحاؿ تزداد كتتضاعف مسؤكلية األبوين اتجاه أكالدىما كال كاهلل ال جدكل ألم 
اىتماـو بأمر المجتمع بعد أف يقفز ىذا اإلنساف المهتم عن رعاية أسرتو كاالىتماـ بهان كالجهاد 

من خبلؿ رعايتها. ال قيمة كال جدكل ألم اىتماـ بمالير المجتمعن بلقامة في سبيل اهلل عز كجل 
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المجتمع اإلسبلمي بما كراء ذلك من كلمات كبيرة جوفاء ال معنى لها إذا قفز اإلنساف إليها فوؽ 
 ."ىذه المسؤكلية التي أكصى بها رسوؿ اهلل كبلن منا بها. "عليك بخاصة نفسك

بمالير اإلسبلـ كالعالم اإلسبلمي؟ كما قيمة أف ال أرقد الليل  ما قيمة أف يأكل قلبي االىتماـ
بسبب اىتمامي بضركرة أف يقـو المجتمع الذم تيطبع فيو شرائع اإلسبلـ؟ إذا كانت شرائع 

اإلسبلـ في بيتي تتحطمن إذا كاف أكالدم تقتنالهم شباكات الاليفن إذا كانت بناتي تقتنالهن 
كنت معرضان عن ىذا ألم سبب من األسباب. ما أغرب خوادع الاليف كشياطين اإلنس كالجن ك 

ىذا اإلنساف الذم يعرض عن ما أكصى بو رسوؿ اهلل! ثم يبلحع كيسرم الىثان كراء ما أمر رسوؿ 
 !اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذا اإلنساف باإلعراض عنو

رصة ىذا يتاليدكف أكالدكم كبناتكم في ف -كما أكثرىم  -أيها اإلخوة شياطين اإلنس كالجن 
الاليف بالوسائل المختلفةن يتخذكف من الشطآف مثابةن كيتخذكف من النزىات كالمعسكرات 

مثابةن يتخذكف من ذلك كلو مثابة ... كأنتم قبل   –كقد يسمى بريئان  -مثابةن كيتخذكف من اللهو 
فلتعلموا كل شيء أكلياء ىؤالء الشباب كالفتياتن مسؤكليتهم كمسؤكليتهن منوطةه بأعناقكم أنتمن 

أف شابان من أكالدكم إذا شرد عن صراط اهلل ثم اتبع شيطانان من شياطين اإلنس كالجنن فلن يحمل 
إصر كمسؤكلية ىذا الشركد إال أنتم قبل كل شيءن أنتم كإذا شردت فتاةه عن حالن طهرىان 
كعفاؼن كشردت متبعةن شيطاف من شياطين اإلنس كالجن ليمزؽ مزيدان مما كانت تعتز بو من طهر 

الدنيوم قبل األخركمن فلن يتحمل مسؤكلية -أجل الشقاء  -ثم لكي تضيع في براثن الشقاء 
 .ذلك إال أنتم قبل كل شيءن نعم

كمهما غطى أحدنا نفسو كفٌر من ىذه المسؤكلية بالحديث عن المجتمع اإلسبلمي كضركرة إقامة 
معات التي ابتعدت عن دين اهلل المجتمع اإلسبلمي ككضع الخط  لكيفية التحرر من ىذه المجت

عز كجلن مهما كىثر ىذا الكبلـ كمهما أزبد كأرغى على ألسن قائليون فلف اهلل ال ييخدعن فلف اهلل ال 
ييأخذ بهذا الكبلـ األجوؼ. سيقوؿ لك اهلل سبحانو كتعالىهلل ألم تقرأ كبلمي فيما أكلت كأعرضتن 

ان"ن "قوكا أنفسكم كأىليكم ناران كقودىا الناس "كأمير أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزق
 . كالحجارة عليها مبلئكة" .. إلى  خر ااية
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أمرتك بأمر محدد كحملتك مسؤكلية محددةن جعلت مسؤكلية زكجك أكالدؾ كبناتك منوطةن 
بعنقكن فلماذا تتيو عن المسؤكلية التي حىٌملتك إياىا؟ كتتشاغل عنها بالكبلـ الذم لن يخدعني؟ 

بد من كقفة بين يدم اهلل عز كجل كال بد من حديث من ىذا القبيل يواجو اهلل سبحانو كتعالى  ال
 .بو ىؤالء الناس

أيها اإلخوةهلل إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حكيمن كحكمتو مظهر من مظاىر تأديب اهلل لو 
ر ىذا التأديب أنو كصدؽ عليو الالبلة كالسبلـن إذ يقوؿ "أدبني ربي فأحسن تأديبي"ن كمن مظاى

نبهنا إلى سيلم المسؤكليات إلى سيلم األكلويات في درجات المسؤكليةن أجل كلنا ينشد المجتمع 
اإلسبلمين ككلنا يحلم باليـو الذم ييطبع فيو دين اهلل بحذافيره. كلكن ما السبيل إلى ذلك؟ ما 

 السبيل إلى أف تقيم بناءن باسقان ذا عشرة أدكار؟

ي بالحجارة فترصفها كتجمعها كتنسقها ثم تقيم منها سقف فوؽ سقف فوؽ سبيل ذلك أف تأت
سقف كإذا بالبناء قد تكاملن ما سمعنا أف مجنونان من المجانين حلم ببناء من ىذا القبيلن ثم إنو 
جعل من حلمو سدا كلحمة إليجاد ىذا البناءن لن يوجد البناء. أكجد الحجارةن أكجد المواد الخاـ 

غل كقتك بذلك تجد أف الجزء قد نبع منو الكلن تجد أف ىذه الجزئيات قد تولدت الجزئيةن كاش
منو كلياتن ما المجتمع؟ المجتمع ىو األسر اإلسبلمية. كما األسر اإلسبلمية؟ زكجاف كأكالد 

كبناتن فلذا صىليحت األسر. أفتتالوركف أف تبلقي أسر صليحت كتحركت تحت مظلة ىذا الدين 
اران بمعرفة ىذا اإلسبلـ كالتعلع بون أفتتالوركف أف يكوف المجتمع الذم يتألف كانتعشت كباران كصغ

 !من ىذا األسر مجتمعان شاردا؟ن مجتمعان تائهان 

صبلح األسر يساكم المجتمع اإلسبلمين كفساد األسر يساكم المجتمع المنحرؼ عن دين اهلل 
 سبحانو كتعالى. من الذم يجهل ىذه الحقيقة أيها األخوة؟

جل ىذا يقوؿ عليو الالبلة كالسبلـ "إذا رأيت شحان مطاعن كىولن متبعانن كدنيا مؤثرةنن من أ
كإعجاب كل ذم رأم برأيو" كقد رأينا كل ذلك "فعليك بخاصة نفسك" ىذا خطابه يخاطب اهلل 

 .بو كل فرد فرد فرد فرد منكم

قاد لو قائبلنهلل لبيك فتالوركا أف كل رب أسرة سمع كبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ىذان كان
يا سيدم يا رسوؿ اهللن ىا أنا ذا أسعى لتنفيذ أمرؾ مجاىدان في عيقًر دارم كفي إصبلح خاصة 
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نفسي كما قد طلبتن إذا لبى كل رب أسرة نداء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذان كصبر 
 كصابر كصمد ضد كل ضائقة كضد كل ما يالده عن ىذا السبيل كيف يكوف الحاؿ؟

تنظر فتجد أف اإلسبلـ قد نبع من ىنا كمن ىنا كمن ىنان ثم تبلقى ىذا اإلسبلـ نسيجان بسداه 
 .كلحمتون كتكوف منو المجتمع اإلسبلمي السليم

مرةن أخرل أيها األخوة أقوؿ لكمهلل ينبغي أف نعي الحقائعن ااخركف يحطموف المجتمع اإلسبلمي 
المجتمع ككلو في حلم يتقلبوف فيو كما يفعل كثير  من خبلؿ تحطيم خيلع األفرادن ال ينظركف إلى

من المسلمين الحركيينن ال إنما يتاليدكف األفراد ذكوران ك إناثانن كيجعلوف من مسرح ىذا الاليف 
البلىب فرصةن سانحة لهمن ألنهم يعلموف إذا انتشر الفساد ىنا كىنا كىناؾن كإذا ماعت األخبلؽ 

دت ميعةن ىنا كىناؾن فلف ىذا الفساد يتبلقىن كإف ىذه في صفوؼ الشباب كالفتياتن ثم ازدا
الميوعة تتجمع كيتكوف من ذلك تيار من الفسادن كإذا بهذا التيار الفاسد قد انبثع منو مجتمع 

 .فاسد

لماذا يدرؾ أكلئك المبطلوف ىذا المنطع في التحرؾ من الجزئي إلى الكلين كنحن المسلمين ال 
 أف نهب  من الكلي إلى الجزئين كىل لئلنساف أف ينج  في ىذا ندرؾ ىذا المنطعن بل نأبى إال

 .الهبوط

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يلهمنا معرفة قدسية كصية رسوؿ اهلل ىذهن كأف يجعلنا أبطاالن في ىذه 
الساحة نتحرؾ مجاىدين في دكرنا في بيوتنا على النهج الذم أمر اهلل عز كجلن نالمد صمود 

 . كعندئذو انظركا كيف يكوف ثمرة ىذا الثبات . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهللالطود في بيوتنا 
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 الحوار .. ىو رأس ماؿ الجهاد

 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كما أثنيت على   لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءن عليك أنت

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

ن إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمي
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

 

ركل ابن خزيمة في صحيحو كالبيهقي في سننو من حديث سلماف الفارسي رضي اهلل عنو قاؿهلل 
قد أظلكم قاؿ خطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في  خر يوـو من شعباف فقاؿهلل )أيها الناس 

شهره عظيمه مبارؾن شهره فيو ليلة خير من ألف شهرن شهره جعل اهلل سبحانو كتعالى صيامو فريضةن 
كقيامو تطوعانن فمن صاـ نهاره كقاـ ليلو احتسابان غيفر لو ما تقدـ من ذنبو( كالحديث طويل كفيو 

 .الكثير مما ينبو إلى فضائل ىذا الشهر المبارؾ الذم أنتم مقبلوف إليو

كلقد ص  أف مراد المالطفى صلى اهلل عليو كسلم بقولوهلل )من قاـ ليلو( أم من شهد صبلة 
التراكي  في كل عشيةو من ليالي ىذا الشهر المبارؾ. كلقد كانت تيسمى صبلة التراكي  ىذه القياـن 
كليس المراد بذلك أف يقـو الليل من المساء إلى الفجرن كىذه صورةه من الالور التي ال تحالى 

 .رحمة اهلل سبحانو كتعالى ككرمو كفضلول
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فمن صاـ ىذا الشهر محتسبان هلل سبحانو كتعالىن كمن الـز القياـ بما قد ندبنا إليو رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم من صبلة الليل في ىذا الشهر المبارؾن فقد حقت لو الرحمة التي كعد بها 

 . عز كجل يغفر لو ما تقدـ من ذنبو أجمعرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كال شك أف اهلل

كالمأموؿ من كل كاحدو منا كمن سائر الذين  منوا بوجود اهلل سبحانو كتعالىن ك منوا بأف القر ف  
كبلمون كبأف محمدان صلى اهلل عليو كسلم نبيو كرسولون أف يعود مع دخوؿ ىذا الشهر المبارؾ إلى 

ره كسيئاتون كيعاىد اهلل سبحانو كتعالى على توبةو نالوحن رحاب اهلل سبحانو كتعالى فيتطهر من أكزا
كأف يستقيم على الرشدن كما أظن أف إنسانان ييقبل على اهلل سبحانو كتعالى بهذا القالد خاليان قلبو 
من الشوائب إال كيجد أنو مقبوؿه عند اهلل سبحانو كتعالىن كال شك أف اهلل سبحانو كتعالى يتقبل 

 .فر السيئاتالتوبة من عباده كيغ

كمن أعظم القربات التي ينبغي أف يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل في ىذا الشهر بعد التوبة النالوح 
التي ينبغي أف يستعين فيها باهلل عز كجل كبعد أف يعاىد اهلل سبحانو كتعالى على االستقامةن ال 

هلل سبحانو كتعالى شك أف من أعظم القربات أف يلقى إخوانو الشاردين كالتائهين عن صراط ا
 .بالتذكرة كالحوار

 :كدين اهلل سبحانو كتعالى قائمه على دعامتين اثنتين

 .األكلىهلل أف يالل  اإلنساف من نفسو كأف يراقب ذاتو

كالثانيةهلل أف يهتم بلخوانو كأف يكوف لسانان داعيان إلى اهلل سبحانو كتعالى بالتذكرة كالموعظة 
 .الحسنة

على طائفةو من الناس أك طبقة منهم كما قد يخيل إلى كثير من الناس كليست ىذه المهمة مقالورة 
. كتلك التي تسمى برجاؿ الدين كنحوىان كىي كلمةه زائفة باطلة ال كجود لها في قاموس  اليـو

اإلسبلـ كال كجود لها في تاريخ اإلسبلـ في يـو من أيامو ق ن فكل مسلم صدؽ مع اهلل عز كجل 
د اهلل عز كجل أف يكوف صادقان في التزامو بأكامر اهلل سبحانو كتعالى رجل دينن ككل إنساف عاى

فقد تحوؿ إلى موظف عند مواله كخالقو سبحانو كتعالى؛ يراقب نفسو أف ال يشذ كينحرؼ. 
يراقب إخوانو يهديهم إلى سواء صراط اهلل بالتذكرة كالموعظة الحسنة كبالحوار الذم ىو رأس 

ف يخدـ دين اهلل عز كجلن كأف يكوف داٌلالن على بضاعة اهلل سبحانو ماؿ كل إنسافو مؤمنو يريد أ
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 .كتعالى التي شرفنا بها في ىذه الحياة الدنيا

 .ىي مهمة كل مسلم كمسلمةن كلكن جهد استطاعتو كبالقدر الذم يستطيع أف يتالرؼ

كأكالده كمن كأقل ما ينبغي أف يعرفو كل مسلم أنو مسؤكؿه عن أىلون مسؤكؿ عن محاكرة أىلو 
يحي  بو أكلئك الذين سماىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الخاصة عندما قاؿهلل )فعليك 

بخاصة نفسك( كل مسلمو مكلفه على أقل التقادير مهما قلت بضاعتو العلمية من دين اهلل عز 
 .كجل مكلف بهذا

ان كيسلك بها سبيل فلذا كفع اإلنساف ألف يملئ ىذا الشهر المبارؾ بالرجوع إلى ذاتو يقومه
الهداية كالرشد ثم إلى إخوانو يحاكرىم كيتذاكر معهم كيحاكؿ أف يجذبهم كيشدىم إلى صراط اهلل 
سبحانو كتعالىن فما أعلم أف عمبلن مبركران يتقرب بو اإلنساف إلى اهلل خيران من ىذا ق ن ال سيما 

 .في ىذا الشهر المبارؾ

ا اهلل بو ىو الحوارن ىو محاكرة المسلم المؤمن بربو الذم أيها اإلخوة رأس ماؿ الجهاد الذم شرفن
فاض قلبو يقينان باهلل عز كجل ألكلئك المرتابين كألكلئك الذين تطوؼ بأذىانهم الشكوؾ كالريب 
أك ألكلئك الذين تغلبت عليهم نفوسهمن الحوار ىو بوابة كل أنواع الجهاد. كما انبثقت األنواع 

 .قتالي كنحوه إال بعد المركر بهذه البوابة العظمىاألخرل بعد ذلك كالجهاد ال

الحوار .. محاكرة التائهين كالملحدين كالضالين كالشاردين عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن كاليـو 
كقد أصبحت كلمة الحوار ىذه بحمد اهلل رائجةن كأصبحت ىي الورقة التي يمسك بها المسلم 

كالتائهين إلى الحوارن ال يلزمهم كال يسوقهم كال يكرىهم المعتز بلسبلمو  يدعو سائر الشاردين 
كال يجبرىم عندما يجبر الناس كعندما ييكره ااخركف كعندما يسوؽ ااخركف فئات الناس إلى 

السبل التي يشاؤكف. فلف المسلم انطبلقان من إسبلمو ال يدعو إلى شيءو من ىذان كإنما يدعو إلى 
ى المحاكرة فبل شك أف رأس ماؿ المحاكر إنما ىو العلم كإال المحاكرةن كعندما نقوؿ يدعو إل

 .فكيف ينج  المحاكر إف لم يعتمد على العلم

كأنتم تعلموف أف بياف اهلل سبحانو كتعالى إنما يطوؼ حوؿ حقائع العلم كالمنطعن كيهيب باإلنساف 
اهلل سبحانو كتعالى  أف يلتـز بمبادئ العلم ثم يسلك السبل التي يشاؤىا. أليس ىذا ىو معنى قوؿ

في محكم كتابوهلل )كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىك ًبًو ًعٍلم ًإف  الس ٍمع كىاٍلبىالىر كىاٍلفيؤىاد كيٌل أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي 
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 .(مىٍسئيوالن 

أف الذين يظهركف على مسرح الدعوة إلى  -بحمد اهلل سبحانو كتعالى  -كإني ألنظر فأجد 
زةن يطالبوف ااخرين إلى ساحة الحوار كإلى محاريب المذاكرة العلميةن الحوار في ىذا العالر أع

أنظر فأجد أنهم المسلموف الواثقوف من حقائع اإلسبلـ المطمئنوف إلى أنهم يقفوف على أرضو 
صلبة من الحقيقة العلمية الراسخةن كأتأمل في حاؿ ااخرين الذين يعيشوف في دركب الظبلـ 

الجهالة التي تتقنع بالعلمن أجد أنهم ىم الذين يفركف من الحوار ىم كالذين يختبؤكف في جحور 
الذين يفركف من ىذه اللقاءاتن ذلك ألنهم يعلموف أف الحوار إذا كقف على مستولن حقيقيو 

 .راسخن فبل بد أف تكوف العاقبة للحوار القائم على العلم كالمنطع

ض على دعامتين العلم كالمنطعن كمع ذلك كقد ثبت ثبوتان ال ريب فيو أف اإلسبلـ ىو الذم ينه
فلف كل فئات الناس في ىذا العالر ال تستطيع أف تتجاىل أىمية الحوار كقدسيتون كىذا ىو 
الموقف المحرج للتائهين عن صراط اهلل عز كجل. من ذا الذم يستطيع أف يقوؿهلل ال .. أنا ال 

إنما يعترؼ بأنو يفر من العلمن كيفر  أؤمن بالحوار بل يجب أف أفر من الحوارن إف الذم يقوؿ ىذا
من المنطعن كأمامنا ًعبر كما أكثر العبر التي تخدـ دين اهلل سبحانو كتعالى في ىذا العالر أيها 

 .اإلخوة

ىنالك أقنية تلفزيونية فضائية عربية كال أتحدث عن األجنبية تتكاثرن ككلها يتسابع بالظاىر للدعوة 
ذم يتطلع إليو عقوؿ الناس جميعان الذين يريدكف أف يعرفوا الحعن إلى الحوارن ذلك ألنو الشيء ال

كلكننا ننظر فنجد أف ىنالك من يريد أف يتجمل بالحوار كلكنو يريد في الوقت ذاتو أف يفر من 
الحقائع التي تكمن داخل الحوار. يريد أف يتجمل بالحوار مظهران من المظاىرن كفي الوقت ذاتو 

 .لنتائج العلمية التي يوصل إليها الحوارال يريد أف يأسر نفسو ل

قناةه من ىذه األقنية التلفزيونية في الخليج تعلن عن منهاج تتفاخر بو جعلت عنوانون الرأم كالرأم 
المعاكسن كتحاكؿ أف تعلن بأنها تحاكر كأنها تدعو الناس إلى الحوار ليستبين من خبلؿ الحوار 

نظركا إلى الخداع .. انظركا إلى الذين يسيل لعابهم الحع من الباطلن كىذا شيء رائع. كلكن ا
على ألع الحوار ليتجملوا بو ثم يفركف من نتائج الحوار كي ال يحرجوا أنفسهم باإلسبلـ لدين اهلل 
سبحانو كتعالى. ماذا تالنع ىذه القناة؟ تستقدـ إنسانان أكتي لسانان لسنانن أكتي قدرة على المنطعن 

على التبلعب باأللفاظ باسم العلمن أكتي مكنة من ىذا كلو؛ يتبنى أكتي قدرة على التفلسف ك 
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الشركد عن دين اهللن يتبنى الدعوة المعاكسة لئلسبلـ ثم تبحث ىذه القناة عن إنسافو ملتـز يدعو 
إلى دين اهلل لكن شريطة أف يكوف محدكد العلم محدكد القدراتن ال يملك شيئان من القدرة 

لسفية التي يتمتع بها ذلك الثانين تل  على ىذا االختيار البلمتكافئن ثم المنطقية كالكبلمية كالف
تستقدـ طرفين زاعمةن إلى أنها تدعو إلى حوارن كزاعمة إلى أنها تخضع للعلم. كالنتيجةي كاضحة 

 .لكل ذم عينو باصرة كلكل ذم فكر متدبر

نب ذلك اإلنساف الشارد النتيجة أف ألع الكبلـ العلمي كأف مظهر الدجل المنطقي يكوف في جا
عن دين اهلل الثائر على أكامر اهلل سبحانو كتعالىن أما ااخر الذم اينتقي بشرط أف يكوف محدكد 
المعارؼ كالعلـو سطحي الكبلـ النظرم كالفكرم فبل شك أف القدرة تخونون كال يستطيع أف يبرز 

 .الحع الذم يؤمن بون كمن ثم فلف النتيجة ستكوف كما قد خط  لها

كليست العبرة ىنان إنما العبرة في أف أمتنا ال تيخدع كأنها عالمنا مليءه بالمثقفين الذين يدركوف 
 .األكمةن كيدركوف ما كراءىان يدركوف المظاىر المدجلة كالخط  الكاذبة من كراء ذلك

ماء أرسل كثيركف إلى القائمين على تلك القناة الخليجية يفضحوف عملهم ىذان كيضعونهم أماـ أس
ألناسو ىم القادركف على أف يقفوا في كجو ىؤالء الشاردين عن دين اهللن إذا أريد االستعانة 
بالفلسفة فهنالك من يتكلم بالفلسفة من الملتزمينن كإذا أريد المنطع أك التاريخ أك التاريخ 

كلئك الذين الطبيعي أك النظريات العلمية الجديدة فهنالك من يملك ىذا الزماـ. لماذا ال تدعوف أ
يتسموف باإلسبلـ كااللتزاـ كقد أغناىم اهلل سبحانو كتعالى بهذه القدرات. أرسل كثيره من ال أقوؿ 
الملتزمين إنما من العقبلء المثقفين إلى القائمين على تلك القناة الخليجية يمزقوف ىذه الخدعة 

قدسوف الحوار يطالبونهم بأف الدجالة المدجلة كيطالبونهم إف كانوا فعبلن ىم أىله للحوار كممن ي
يأتوا بالكفأينن يطالبونهم بأف يحققوا  داب الحوار كشركطون كأرسلت إليهم ىذه اإلنتقادات 

 كىذه المذكرات فماذا كانت النتيجة؟

كانت النتيجة الالمتن الالمت المطبع بل كانت النتيجة الفرار من الحوار الحقيقي كاللجوء إلى 
 ة ماذا نفهم منها أيها اإلخوة؟الحوار المزيف. ىذه العبر 

نفهم منها أف اللذين يفركف من دين اهلل عز كجل بأم اسم من األسماء إنما يفركف من العلمن إنما 
يفركف من المنطعن إنما يفركف من العقبلنية الحقيقية التي ىي رأس ماؿ اإلنساف كالتي ىي شرؼ 
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سك بهان كىذه العبرة ىي التي تجعل رأسو كفكره. ىذه ىي العبرة التي نخرج بها كالتي نتم
المسلم يزداد شموخان بلسبلمو كيزداد باليرةن بدينو كيزداد يقينان بأنو بمقدار ما يتمسك بحبل اهلل 

 .يتمسك بالعلم بكل معانيو كبكل حقائقو

الحوار الحوار الذم يدلل عليو المدجلوف نحن أربابو كالديمقراطية التي تعني حقيقةن الشورلن 
حقيقةن تعظيم رأم اإلنساف كاحتراـ فكره كرغباتون نحن أرباب ذلك أجل. أما ااخركف كتعني 

الذين يحاربوف دين اهلل عز كجل كالذين يمارسوف عمالةن ذليلةن ألكلئك الذين يحاكلوف أف يقودكا 
  العالم كلو إلى الخراب كالدمار باسم الحضارةن ىؤالء أبعد ما يكونوف عن الديمقراطية الحقيقية

 .كما يدجل أناسه على الحوار كيزيفونو فأكلئك يدجلوف على الديمقراطية كيزيفونها

ديننا .. الدين اإلسبلمي العظيم ال يترعرع إال في مجاؿ الحريةن بمقدار ما تشرؽ شمس الحرية 
على العالم يشرؽ شمس اإلسبلـن كبمقدار ما تسود الديمقراطية الحقيقية الحقيقية التي ال 

 .ال الشورل بمقدار ما يترعرع اإلسبلـ كينمو دين اهلل سبحانو كتعالىتترجمها إ

كل ىذا الذم أقولو أيها اإلخوة عبر تلو عبر تلو عبر تيبين أف دين اهلل سبحانو كتعالى الذم ىو 
اإلسبلـ يقـو على دعامة العلم كال شيء إال العلمن يقـو على دعامة المنطع كال شيء إال المنطع 

علم كالمنطعن كل ىذا يدؿ على أننا عندما نيدعى إلى حوار فنحن السابقوف إليون بكل معاني ال
كعندما ندعى إلى الديمقراطية الحقيقية فنحن الذين نسوؽ الناس كلهم إلى الديمقراطية كنحارب 
االستبداد الفكرمن ككل ىذا دليل على أف ااخرين الذين يشردكف عن دين اهلل باسم العلم إنما 

ن العلمن إنما يشردكف عن المنطعن ىم يدجلوف على الناس باسم العلم كباسم المنطعن يشردكف ع
كمع ذلك فلننا نسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لنا كلهم جميعان الهدايةن كال نقوؿ ىذا إال شفقةن على 

 .الشاردينن كشكران هلل سبحانو كتعالى أف كفع المستقيمين على صراطو

  . العظيمأقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 ٍجك اٌّفوكْٚ؛ اٌَّزٙزوْٚ ثنوو هللا

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك اللهم ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال شريك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى العالم كلو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .ة بتقول اهلل تعالىكأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنب

 :أما بعدي فيا عبادى اهلل

كما أف اإلنساف مهما جىميلى شكلو كمهما تناسقت أعضاؤه ال يحيى بدكف ركحن فكذلكم اإلسبلـ 
في كياف اإلنساف المسلم مهما اتسم بالطاعات كالعبادات فبل قيمة لهذا اإلسبلـ كال تحيا حقيقتو 

 .إال بركحو من ذكر اهلل سبحانو كتعالى

كما شرع اهلل عز كجل ما  شرع من العبادات كالطاعات على كثرتها كتنوعها إال من أجل أف يحيا 
قلب ىذا اإلنساف المتعبد بذكر اهلل سبحانو كتعالىن كلوال الذكر الذم تحيا بو القلوب ما صل  
 حاؿ مجتمع من المجتمعات كال شاعت في جنباتو قيم الدين كمبادئ األخبلؽن فذكر اهلل عز

 .كجل ىو معين اإلسبلـ كمن ثم ىو منبع القيم كالمبادئ التي جاء بها ىذا الدين الحنيف

كما رأيت  يةن تينذر اإلنساف البعيد عن ذكر اهلل سبحانو كتعالى كتنبهو إلى أف إيمانو غير حقيقيو إف 
ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ذً  ينى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىٍت لم ييتوج بهذا الذكر مثل قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ًإن مى
انان كىعىلىى رىبًٍّهٍم يػىتػىوىك ليوفى ) ًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  ىيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيمى ةى كىًمم ا ِقػيليوبػيهيٍم كى ( ال ًذينى ييًقيميوفى الال بلى
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ٌقان لىهي ّرىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى ) ٍم دىرىجىاته ًعٍندى رىبًٍّهٍم كىمىٍغًفرىةه كىًرٍزؽه كىرًيمه" ىذا ( أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حى
الكبلـ يوض  بشكل جلي أف المؤمن حقان ىو ذاؾ اإلنساف الذم فاض قلبو قبل أف يتحرؾ لسانو 
بذكر اهلل سبحانو كتعالىن فلذا رأل دالئل ىذا الذكر من حولون كًجلى فؤاده كاضطربت نفسون كمن 

 .سبحانو كتعالى كأكامرهن ىؤالء ىم المؤمنوف حقان  ثم خضع لسلطاف اهلل

 يو كسلم الالحي  الذم يقوؿ فيو عنكإنكم سمعتم أك تسمعوف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عل 

شهر رمضاف المبارؾن كىو حديث قدسي ينقلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن ربوهلل "كل 
ترل ما الذم جعل للالـو ىذه المزية التي يعبر عمل ابن  دـ لو إال الالـو فلنو لي كأنا أجزم بو" 

 عنها ىذا الحديث القدسي الشريف؟

السبب أيها اإلخوة أف الالـو ينفرد بخاليالة ال توجد في العبادات المختلفة. يمكن جدان أف 
ياللي اإلنساف كىو غافله عن صبلتون يمكن أف يحج كيؤدم مناسك الحج كىو مشغوؿ الفكر 

ت المختلفة يمكن أف يتلو القر ف كخيالو متجو إلى دنياه كشهواتون أما بدنياهن ككذلكم الطاعا
الالائم الذم شعر بمعنى الالـو في نهاره جوعان أك ظمأن فلف مشاعر صومو ىذه تنقلو إلى كاحة 
من ذكر اهلل سبحانو كتعالىن كلما شعر بالجوع شعر أنو صائمن كمعنى أنو صائم أنو قد امتنع عن 

رابو تقربان إلى اهلل سبحانو كتعالىن كأف اهلل يراقبو فهو إف أكل ر ه اهلل عز كجل طعامو كامتنع عن ش
 .. كحوؿ أجره عقابانن كإف شرب ر ه اهلل سبحانو كتعالى

كىكذا فظمأ الالائم منبع لذكره هلل عز كجلن كجوع الالائم منبعه أيضان لذكره هلل سبحانو كتعالىن 
ها صاحبها رياءن إال الالـو فلنو ال يمكن أف يكوف رياءنن كلذلك فلف األعماؿ كلها يمكن أف يفعل

صـو حقيقيه كفيو رياء ال يمكن أف يكوف ىذا في المنطع كالعقلن ألف الالائم الكاذب ليس 
صائمان ىو يملك أف يخلو في داره كيأكل فهو ليس صائم أـ إف كاف صائمان صومان حقيقيان فلن 

كؿ طعامو كىو جائع كعن تناكؿ شرابو كىو ظمآف إال يالبره على صومو ىذان كلن يبعده عن تنا
 .صدقو مع اهلل عز كجل في ىذا الالـو كلذلك ال يمكن أف يتسرب الرياء إلى الالـو

 .كل ىذا معناه أف قيمة العبادة التي يقبلها اهلل عز كجل إنما تتمثل في ذكر اهلل عز كجل 

ذكر اهلل عز كجل؛ مراقبةن هللن تعظيمان  اإلنساف الذم يتحرؾ جزعو بمظهر طاعاتن كقلبو خاؿو عن
 .هلل حبان لو خوفان منون لن تفيده طاعاتو شركل نقير أبدان أيها اإلخوة
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كذكر اهلل ما ىو؟ كم قلنا كأعدنا القوؿ ليس المراد بالذكر حركة اللسافن حركة اللساف سبيله إلى 
 .اهلل سبحانو كتعالى كربوبيتو كعظمتوالذكر الحقيقين كإنما المراد بالذكر يقظة القلب إلى صفات 

ىذا الذكر قد يكوف بمظهر تسبي و كتهليلو كتحميدو كتوحيدو هلل عز كجلن كقد يكوف بمظهر تبلكة 
لكتاب اهلل عز كجلن كيكوف القلب شريكان للساف في الوعي كالتبلكةن كقد يكوف بمظهر دعاءو 

ا يريد أف يسأؿن كيستعيذه من كل ما قد كاجف يتقرب اإلنساف بو إلى اهلل عز كجل؛ يسألو كلم
يخاؼ منون كقد يكوف بتأملو فكرمو بمكونات اهلل سبحانو كتعالى كصفاتو .. كل ذلك مظاىر 

متنوعة لذكر اهلل عز كجلن كقد يكوف ذكر اإلنساف هلل عز كجل في خلوة من خلواتو منفردانن كقد 
تحوؿ من الغفلة إلى اليقظة كمن النسياف يكوف في جلوة من جلواتو مع إخوة لو يتساعدكف على ال

 ... إلى تذكر اهلل سبحانو كتعالىن كل ذلك يكوف

ككاف كل ىذا من شأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كدأبون فكاف يذكر اهلل خاليانن ككاف يذكر 
تاب اهلل أك اهلل في مؤلن ككاف يذكر اهلل بين أصحابون ككاف يذكر اهلل تاليان لكتاب اهلل أك مالغيان لك

 .متأمبلن في صفات اهلل عز كجل أك مبتهبلن كمتضرعان داعيان اهلل سبحانو كتعالى

ككاف ىذا شأف أصحابو البررة الكراـ أيضانن فكاف الواحد منهم يذكر اهلل كىو سائره في طريقون أك 
كاف إذا رأل يشتغل في حقلون أك يبيع كيشترم يمارس دنياه في الظاىر كقلبو مع اهلل في الباطنن ك 

الواحد منهم أصحابان لو تداعوا إلى ىذا المجلس من ذكر اهلل عز كجل فقاؿ قائلهم تعالوا بنا 
نؤمن ساعةن ىم مؤمنوف. ما معنى نؤمن ساعة؟ تعالوا بنا نغذم إيماننا بمزيدو من ذكر اهلل حتى 

ا كاف ذكر أصحاب رسوؿ يزداد نموان كحتى يزداد نشاطان كيزداد قوةن بين جوانحنا كفي قلوبنا. ىكذ
 .اهلل هللن كىكذا كاف ذكر رسوؿ اهلل لربو

ال يشترط للذكر بأف يكوف اإلنساف خاليان منفردانن يكوف الذكر ذكران جماعيان في مسجدو أك في دارو 
أك في طريع في أم مكافن كقد يكوف الذكر في انفرادو كخلوةن ككل ذلك سبيله موصله إلى اهلل عز 

ا حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم القدسي الالحي هلل "أنا معو إذ ذكرنين كجل. ألم تسمعو 
فلف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسين كإف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤلو خير من مؤله" إذان كل 
ذلك قربان إلى اهلل عز كجل إذا ذكر اإلنساف ربو في حلقة ذكرو مع إخوافو لو فكم ىو عمل مبركر  
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 .ىذا الحديث القدسي الذم يركيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن ربو كما ينه عليو

أيها اإلخوة .. ليس ىنالك من مطمعو في أف يالب  اإلنساف معالومانن فكل بني  دـ خطاءن ككل 
منا معرضوف لآلثاـ كالمعاصي حاشى الرسل كاألنبياءن لكن األمل الكبير قائمه في أف نكوف من 

عز كجلن في الغدك كالركاحن في الخلوات كالجلواتن كعندئذو يخفف ىذا المكثرين لذكر اهلل 
 .الذكر أثقالنا من المعاصي

 

ىذا ىو األمل باهلل سبحانو كتعالى .. الذكر ىو الذم يخفف أعباء معاصيكن ألم تسمعوا حديث 
يث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم ركاه الترمذم في سننون كالحاكم في مستدركو من حد

أبي ىريرة رضي اهلل عنون كالطبراني من حديث أبي الدرداء بسندو صحي ن بل بأكثر من طريع عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل "سبع المفردكف المستهتركف بذكر اهللن كضع الذكر عنهم 

 "أثقالهم يأتوف يـو القيامة خفافان 

 

لمفردكف فقاؿهلل المستهتركف بذكر اهللن أم سبع المفردكف كشرح صلى اهلل عليو كسلم معنى ا
المكثركف جدان جدان من ذكر اهلل عز كجل حتى إذا نظرت إلى أحدىم ظننت أنو مأخوذ بهذا الذكر 
هلل سبحانو كتعالى. ماذا صنع الذكر لهم؟ كضع الذكر عنهم أثقالهم. ذلك ألف اإلنساف لن يكوف 

ثر من ذكر اهلل سبحانو كتعالى. ىكذا يقوؿ معالومان. أتريد أف توضع أثقاؿ معاصيك عنك؟ أك
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ. كضع الذكر عنهم أثقالهم يأتوف يـو القيامة خفافانن ال ألنهم لم 

 .يرتكبوا معالية في الدنيا لكن ألنهم أكثركا من ذكر اهلل عز كجل

يهديو اهلل عز كجل في أيها اإلخوة كاهلل ما عجبي بعد ىذا من إنساف فاسعن فالفاسع يوشك أف 
يوـو قريبن كما عجبي من إنساف تائوو ضاؿ فالضاؿ يوشك أف ينتشلو اهلل عز كجل من ضبللو 

كضياعون كلكن عجبي من إنسافو ذاؽ طعم اإليمافن كأقبل إلى مساجد اهلل عز كجل كبيوتون يفر 
ن فر من ىذا ككأنو من مجالس ذكر اهللن إذا رأل المسلمين يمدكف أيدم الضراعة إلى اهلل داعي

أماـ معالية من المعاصين إذا سمع األصوات ترتفع بذكر اهلل عز كجل كالمكاف يرتج بتوحيد اهلل 
أك بتهليلو أك بتكبير أك نحو ذلك أخذ حذاؤه كفر. ما ىذا يا أخي ألم يذؽ قلبك لذة ذكر اهلل؟ 
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اهلل أال بذكر اهلل تطمئن ألم تشهد معنى قوؿ اهلل عز كجلهلل "الذين  منوا كتطمئن قلوبهم لذكر 
 !القلوب" تطمئن القلوب. فهل رأيت إنسانان مؤمنان إذا ذيكر اهلل شعر بالضيع كفر من ىذا الذكر

ىذا ىو األمر الذم أعجب منو جدان أيها اإلخوةن كاألعجب من ىذا أف يتسائل أمشركعه أف يدعو 
و كسلم ىو سيد من دعا اهلل عز الناس في المسجد ربهم بعد الالبلةن كرسوؿ اهلل صلى اهلل علي

كجل دبر كل صبلة. ركل مسلمه في صحيحو من حديث سعد بن أبي كقاص أنو كاف يجمع أكالده 
كيلقنهم ىذا الدعاءهلل "اللهم إني أعوذ بك من الهم كالحزفن كأعوذ بك من العجز كالكسلن 

 .دبر كل صبلةكأعوذ بك من الجبن كالبخل" قاؿ ككاف رسوؿ اهلل يدعو بهن دبر كل صبلة 

ألم تسمع حديث رسوؿ اهلل كىو يركم عن ربو "أنا معو إذ ذكرنين فلف ذكرني في نفسو ذكرتو في 
نفسي كإف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خير من مؤله"  كيف يكوف الذكر مع المؤل بأف تجد إخوة 

ءو ضارع كإما لك في اإليماف فتجلس معهم في دارو في طريعو في مسجدون فتذكر اهلل إما بدعا
 .بتسبي  كتهليل أك بقراءة لكتاب اهلل عز كجل

كلقد قلت مراران إف زيد بن ثابت سألو إنسافه مسألة فقاؿ إًت بها أبا ىريرة فقد كنت أنا كأبو ىريرة 
كفبلنان ىكذا قاؿ كفبلنان في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن يدعو الواحد منا فيؤمن 

يليو فيؤمن ااخراف كىكذا .. كدخل علينا رسوؿ اهلل فأمسكنان فجلس  ااخراف ثم يدعو الذم
إلينا كقاؿ عودكا إلى ما كنتم عليون الحظوا أيها اإلخوة شيء فعلو من عندىم ىؤالء الالحابة لم 
يسمعوا ىذا من رسوؿ اهلل أف يجتمع ثبلثة فيدعو كاحد كيؤمن ااخراف ثم تأتي النوبة على الذم 

ن ااخراف كىكذا.. شيء خطر في بالهم ففعلوه دكف تعليم من رسوؿ اهلل صلى يليو فيدعو كيؤم
ن كاف  اهلل عليو كسلم لهمن كاف ينبغي أف يقوؿ لهم فيما يتالوره قساة القلوب كغبلظ األكباد اليـو

ينبغي أف يقوؿ لهم ما ىذه البدعة؟ ىل علمتكم ىذا النوع من الدعاء! ىل علمتكم مثل ىذا 
صلى اهلل عليو كسلم بأبي ىو أمي جلس إليهم كقاؿهلل عودكا إلى ما كنتم عليون  المجلس؟! كلكنو

ككانت النوبة قد كصلت إلى أبي ىريرة فدعى قائبلنهلل اللهم إني أسألك علمان ال ينسى إلى  خر ما 
 .دعى كأمن رسوؿ اهلل مع ااخرين على دعائو

في ىذا اإلسبلـ ركحه من ذكر اهلل أيها اإلخوة ال قيمة إلسبلـ اإلنساف المسلمن إف لم تسرم 
سبحانو كتعالىن كذكر اهلل سبحانو كتعالى شيءه يعرؼ اإلنساف مذاقو بقلبو ال بلسانون كلذلك فلني 
أعود فأقوؿهلل ما عجبي من إنساف فاسع ففسقو حجاب طبيعي كيوشك أف يرتفع من ما بينو كبين 
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مسلم يشترؾ مع إخوافو لو في الركوع  اهللن كذلكم الضاؿن كذلكم التائو. كلكن عجبي من إنسافو 
كالسجود في بيوت اهلل عز كجل؛ ذاؽ طعم اإلقباؿ على اهلل عز كجلن يفر من مجالس ذكر اهلل 

 !عز كجل

كلعلكم تعجبوف من ىذا الكبلـ كتتالوركف أف فيو مبالغةن لكن لوال أف عيني رأت لما قلت ىذا 
 .الكبلـ أيها اإلخوة

اهلل عز كجل أف يجعل ذكره في قلوبنا أينس حياتنا إلى أف نرحل من ىذه أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ 
 .الدنيا كنقبل إلى اهلل سبحانو كتعالى ليضع الذكر عنا أثقالنا

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 ~1935 ~ 
 

 ٍزضّو غواً شٙو هِؼبْ فٟ لٍٛثٕبً٘ 

 
نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي 

لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 

اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم 

 أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى
 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

ي مثل ىذا الشهر المبارؾ بالماللين بالراكعين كالساجدينن إنو لجميله حقان أف تزدحم المساجد ف
كإنو لجميله حقان أف يتسابع الناس رجاالن كنساءن إلى المساجد للقياـ بالقياـ الذم ندبنا رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم إليو في ىذا الشهرن كإنو لجميله حقان أف ييقبل الناس إلى تبلكة كتاب اهلل 

ييكثر اإلنساف منا من قراءة كتاب اهلل عز كجل في البكور كااصاؿ ... كل  سبحانو كتعالى كأف
ذلك من أبرز مظاىر القرب إلى اهلل سبحانو كتعالىن كمن أبرز ما يتعلع بشعائر ىذا الشهر 

 .المبارؾ

كلكن ىذا كلو أشبو ما يكوف بغراسو فاضت بو األرضن فاخضٌر كجو األرض بهذا الغراسن إنو 
قانن كإف ااماؿ لتزدىر بمرأل ىذا الغراس كىذه الخضرة التي أينعت في كجو ىذه لمنظر جميل ح

األرضن كلكن األمل ينتظر أف يزدىر ىذا الشيء بثمارهن فالغراس يبعث على األمل ال لذاتو كلكن 
 .للثمار المرجوة من كراءه

لماللين كالراكعين كىكذا فلف إقباؿ الناس إلى المساجد في ىذا الشهرن كإف ازدحاـ المساجد با
كالساجدينن كإف كثرة اإلقباؿ إلى كتاب اهلل سبحانو كتعالى قراءةن كتدارسان .. كل ذلك أشبو ما 

يكوف بغراسو أينعت في األرض كااماؿ ال تتعلع بهذه الغراس كإنما تتعلع بالثمار ااتية من كراءهن 
اإلقباؿ إلى كتاب اهلل سبحانو  فما ىي ثمار اإلقباؿ على المساجد في ىذا الشهر؟ ما ىي ثمار

كتعالى؟ ما ىي ثمار اإلقباؿ إلى المساجد لالبلة التراكي  كقراءة جزءو من كتاب اهلل عز كجل في  
 كل ليلة؟
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ثمار ذلك أيها اإلخوة أف تتطهر قلوبنا من حب الدنيان كأف تقبل إلى اهلل سبحانو كتعالى خليةن 
ة فمن أجل تطهير أفئدتنا يأمرنا اهلل بهان كإف أمرنا اهلل عز طاىرةن نقيةن إف أمرنا اهلل عز كجل بعباد

كجل بكثرة الركوع كالسجودن فلهذه الحكمة يأمرن كإف أمرنا اهلل عز كجل بكثرة التبتل كالذكر بين 
 .يديو فمن أجل تطهير قلوبنا من محبة الدنيا يأمرنا اهلل سبحانو كتعالى بذلك كلو

كتعالى فيما خاطبنا بو بمحكم تبيانوهلل "كأيحضرت األنفس الش " ىكذا كقد قاؿ لنا البارم سبحانو 
قضى اهلل عز كجلن قضى اهلل سبحانو كتعالى أف يحبب إلينا الدنيان ثم قضى اهلل عز كجل أف 
يبتلينا بالش ن فيجعلنا نتكالب على الماؿ بعد أف جعلنا اهلل سبحانو كتعالى نحبو "كإنو لحب 

 من ىذا؟ الخير لشديد" ما الحكمة

الحكمة من ىذا أف يوجهنا إلى الدكاء الذم يحررنا من حبنا للدنيا كللماؿن ثم يوجهنا إلى الدكاء 
الذم يحررنا من الش  الذم ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى بون الالبلة السجود الركوع كثرة قراءة 

مقدار جزءو في كل ليلة القر ف الوقوؼ خلف اإلماـ بلصغاءو إلى تبلكة كتاب اهلل سبحانو كتعالى ب
.. كل ذلك أدكية كل ذلك سبل من أجل أف يطهر اإلنساف قلبو بهذه السبل من محبتو للدنيان 

كمن أجل أف يتحرر من الش  الذم ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى بون فهل أينع ىذا الغراس ثماران؟ ىل 
الثمار التي ينتظرىا اهلل  حقع ىذا الغراس الذم يبعث السركر فعبلن في النفوس؟ ىل حقع ىذه

سبحانو كتعالى منا؟ يقوؿ اهلل عز كجل في مكافو  خرهلل "كمن يوؽ ش  نفسو فأكلئك ىم 
المفلحوف"؛ قاؿ أكالنهلل "كأحضرت األنفس الش " ثم قاؿهلل "كمن يوؽ ش  نفسو فأكلئك ىم 

 ."المفلحوف

 توقى ما قد ابتليتني بو؟كلئلنساف أف يقوؿهلل كلكن يارب ابتليتني بالش ن فكيف السبيل إلى أف أ

السبيل ىذا الذم أمرؾ اهلل عز كجل بون كثرة الركوع كالسجود صبلة التراكي  في ىذا الشهر 
اإلقباؿ إلى كتاب اهلل سبحانو كتعالى قراءةن أك إصغاءن. ما المراد منو؟ المراد منو أف تعالج جراحك 

انو كتعالى بالماؿن كملكنا إياه فيما المراد منو أف تحرر نفسك من شحكن كلقد ابتبلنا اهلل سبح
نزعمن كلكن اهلل لم يقل كال في  ية من كتابو أننا امتلكنا ماالنن إطبلقانن إف حٌدث عن صلة اإلنساف 

بالماؿ. إما أف يقوؿهلل "ك توىم من ماؿ اهلل الذم  تاكم". كإما أف يقوؿهلل "كأنفقوا مما جعلكم 
يةن يعلن البياف اإللهي فيها أف اإلنساف يملك ماالن؟ لن مستخلفين فيو". ىل رأيتم في كتاب اهلل  

تجدكا إطبلقان. كلكن اهلل عز كجل مع ذلك قضى بأف يكوف اإلنساف محبان للماؿن كي يبحث عن 
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 .العبلج فيستعملو كمن ثم كي يتخله من ىذا الداء العضاؿ

في كل يـو مرة من ىذا الشهرن  كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو قرأنا كتاب اهلل سبحانو كتعالى كختمناه
ثم مضى ىذا الشهر كقلوبنا متعلقةه بالدنيان كنحن في سجن ىذا الش  الذم ابتبلنا اهلل عز كجل 

 .بون لن يفيدنا كتاب اهلل عز كجل شيئان 

اسمعوا ىذه الكلمات التي قالها حارثةي رضي اهلل عنو لرسوؿ اهلل يـو سألو صلى اهلل عليو كسلمهلل 
يا حارثة"؟ قاؿهلل أصبحت مؤمنان حقان. قاؿهلل "كيحك إف لكل شيء حقيقة فما "كيف أصبحت 

حقيقة إيمانك" ما الدليل على إيمانك؟ لم يقل أصبحت مكثر من الالبلةن لم يقل إنني أقرأ كتاب 
اهلل من ألفو إلى يائو في كل يوـو مرةن ما قاؿ ىذان كإنما قاؿهلل عزفت نفسي عن الدنيان ككأني 

ن ككأني بأىل الجنة ينعموف في نعيمهان ككأني بأىل النار يتعاككف فيها. ىذا ما قالو بعرش ربي بارزان 
". تلك ىي الحقيقة  .حارثة. فماذا أجابو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. قاؿهلل "أبالرت فالـز

ىن ىذه ىي النتيجة من كثرة الالبلة من كثرة العبادة من كثرة التبتل من كثرة ذكر اهلل سبحانو كتعال
كإنني ألعجب إلنسافو يقرأ الكثير كالكثير من كتاب اهلل عز كجلن كإني ألكثر عجبان من إنسافو 
يتجو إلى المساجد التي ييتلى فيها كل ليلة جزء من كتاب اهلل عز كجلن ثم ياللي كيركع كيسجد 

لون تبـر كيدعو كيتبتلن فلذا طرؽ بابو طارؽه يطلب منو شيئان من حع اهلل سبحانو كتعالى في ما
كأعرض كأظهر الضجر كربما اعتذر بأنو ال توجد سيولة. كيف يمكن أف أتالور غراسان يفيد إذا لم 

أجد الثمار كقد ازدىرت في أعلى الغراس. ماذا أصنع بالشجر الذم ال ييثمر؟ ىل مآؿ ىذا 
 .الشجر إال إلى الحريع أيها اإلخوة

هم يمؤلكف المساجدن كىذا ما نحمد اهلل عز ماليبة المسلمين أيها اإلخوة أنهم في أحسن أحوال
كجل عليون كلكننا عندما ننظر إلى التضامن الذم ىو أساس ديننا اإلسبلمي العظيمن إلى التكافل 
الذم ىو دعامة ىذا الدينن ال نجد أحدان من المسلمين في ىذه الساحة إال القلة النادرةن الكل 

ةن الكل يشكو من عدـ كجود السيولةن ككلمة يشكون الكل يتأفف من سوء الحالة االقتالادي
السيولة كلمة يدرؾ معناىا كأبعادىا التجارن كما أكثر ما يعتذركف بها. كلكنني أتساءؿهلل ترل ىل 

 سيقبل اهلل سبحانو كتعالى المعذرة من خبلؿ ترديد ىذه الكلمات؟

ده كالري  المرسلةن أيها اإلخوة كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أجود الناسن ككاف في جو 
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ككاف أجود ما يكوف في ىذا الشهر. فلف أردتم أف تتقربوا إلى اهلل سبحانو كتعالى بطاعةو يرضاىان 
كإف أردتم أف تختالركا المسافة في العبادة بينكم كبين اهلل عز كجلن فتحرركا من الش ن ككونوا 

وف". كما أيسر أف يتخله مظهران لقوؿ اهلل عز كجلهلل "كمن يوؽ ش  نفسو فأكلئك ىم المفلح
 .اإلنساف من ش  نفسو بالعقيدة اإليمانية التي توج اهلل سبحانو كتعالى أفئدتنا كقلوبنا بها

أنا أعجب من إنسافو يدعي أنو مؤمن باهللن كأنو مالطبغه بأركاف اإليماف كما أراد اهلل عز كجلن ثم 
 ..إنو يتكالب على الماؿ كيش  بون ىذا نقيض ذاؾ

 

 .اهلل يعني أف اهلل ىو الرزاؽإيماني ب

 ."إيماني باهلل يعني اليقين بقوؿ اهلل تعالىهلل "كما أنفقتم من شيء فهو يخلفو

 ."إيماني باهلل يعني اليقين بقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "فابتغوا عند اهلل الرزؽ

 .عوضةإيماني باهلل يقتضي أف أعلم أف ىذه الدنيا زائلةن كأنها ال تساكم عند اهلل جناح ب

 فكيف يجتمع ايماني باهلل عز كجل مع نقيض ذلك كلو؟

أنا مؤمنه باهلل كأتكالب على الماؿن أنا مؤمنه باهلل كيمر العاـ كال أفكر بحع اهلل سبحانو كتعالى في 
الماؿ الذم عندمن يمر العاـ كأنا مؤمنه باهلل سبحانو كتعالى كيدعو ىذا الشهر المتبتلين كالقائمين 

الساجدين إلى أف يأتسوا كيقتدكا برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فبل نجد إنسانان كالراكعين ك 
 .ىناؾ

أيها اإلخوة إف اهلل عز كجل قاؿ في محكم تبيانوهلل "كجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتالبركف ككاف 
شاء اهلل ربك باليران"ن كمن مظاىر ىذه الفتنة أف اهلل ابتلى الغني بالفقيرن كابتلى الفقير بالغنين كلو 
 .عز كجل لبس  مائدتو أماـ الجميع فتساكل الناس في الماؿن كلكن االبتبلء يختفي عندئذو 

ابتلى اهلل عز كجل الغني بالفقير الذم يراه عن يمينو كشمالو كفي السوؽ كفي الالباح كالمساء. 
الفقر إلى ترل ىل سيقتطع من مالو الذم يش  بو ليعطي ىذا اإلنساف الفقير كيعلو بو من مستول 

 مستول الكفاية؟

كابتلى اهلل الفقير بالغني ىل سيذكر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف اليد العليا خير من 
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 .. اليد السفلى. ىل سيالبر؟ ىل سيتعفف؟ كىكذا

ىذه حقيقة الدنيان كىكذا يسير اإلنساف إلى اهلل سبحانو كتعالى كأنا أتحدث عن حع اهلل سبحانو 
أمواؿ األغنياءن كربما تالور الكثير منا أف ىذا المسجد ال يضم بين جنباتو إال الفقراءن  كتعالى في

ليس األمر كذلك أيها اإلخوة فالفقر أمره نسبي كالغنى أمر نسبين كل كاحد منا غني بالنسبة لمن 
لى دكنون كفقير بالنسبة لمن فوقون كىكذا فكل إنسافو مكلف بأف يعود بفضل من زاده أك مالو إ

 .من كاف دكنون ككل منا يستطيع أف يرل من الناس من ىو دكنو في المستول المعيشي

 

كلكن ما ينبغي أف تنظر دائمان إلى من ىو أعلى منك حتى يحجبك كذلك عن النظر إلى من ىو 
دكنكن إذا سرنا على ىذا النهجن فكله منا يتمتع بجزء من الغنىن نعم ككل منا ينبغي أف يالغي 

 ."كالخضوع كاالنقياد لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ك توىم من ماؿ اهلل الذم  تاكملبلصطباغ 

كل منا نبغي أف يالغي إلى كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في خوؼو كىلعهلل )إف اهلل عز  
كجل قد جعل في ماؿ األغنياء بالقدر الذم يسع فقراءهن كإف الفقراء لن يجهدكا إذا جاعوا أك 

 .(بما يالنع أغنياءىمن كإف اهلل محاسبهم على ذلك حسابان عسيران عركا إال 

كخبلصة ىذا الكبلـ الذم أريد أف أقولو أف المسألة أماـ اهلل عز كجل ليست بكثرة الركوع 
كالسجودن كليست بكثرة قراءة كتاب اهلل عز كجلن كليست بحمل المالحف خلف اإلماـ في 

إنما األمر يظهر جليان بمقياسو إلى قرب اإلنساف من اهلل صبلة التراكي ن كل ذلك سبل ككسائل .. 
أك بعده من اهلل؛ إنما يتبين ذلك كلو بمدل تحرر اإلنساف من شحون عندما أنظر إلى الدنيا نظر 
حارثة رضي اهلل عنو كطعاـو عفن أكلت كشبعت منو كبقي منو بقية أتركها كراء ظهرمن عندما أنظر 

ائل عندما يستوم لدم أف أنفع المبليين في سبيل اهلل عز كجل لمن إلى الدنيا على أنها عرضه ز 
ىم بحاجة إليهان أك أف أدخرىا في صندكقين عندما يستوم ىذا كذاؾن ىذا ىو القرب الموصل 

 .إلى اهلل سبحانو كتعالى

فانظر يا أخي المسلم إذا كجدت نفسك قد كصلت إلى حالةو رأيت أف ااالؼ أك المبليين التي 
ا ال فرؽ بين أف تحل في جيب إنسافو فقيرو أمر اهلل بلكرامون كبين أف تحل في جيبكن تملكه

 .عندما تالل إلى ىذه الحالة. اعلم أف اهلل قد تقبل منك عملك



  

 ~1941 ~ 
 

نعم .. كمع ذلك فالدرجة التي ىي أعلى من ىذا بكثيرن ىي أف ترل أف الماؿ الذم يخبئ في 
تحملو على ظهرؾن أما الماؿ الذم يودع في جيب  جيبكن ليس إال ترة عليكن كليس إال عبئان 

فقير أمرؾ اهلل سبحانو كتعالى بالنظر إلى حالون فذلك ىو الغنى الذم يكرمك بون كذلك ىو 
الينبوع الذم ال يمكن أف يجف بشكل من األشكاؿ. ألم تسمعوا قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

لدار. قالواهلل يا رسوؿ اهلل ذىب كلها إال كسلم يـو دخل داره كسأؿ عن بقايا لحم كانت في ا
الكتفن أم تالدقوا بالجميع إال الكتفن فقاؿهلل )بقيت كلها إال الكتف(. ما أنفقتموه ىو الباقين 

 .كما بقي ىو العبء الذم نتحملو

ىذا ىو المطلوب منا أيها اإلخوةن )كأنفقوا من ماؿ اهلل الذم  تاكم(ن )أنفقوا مما جعلكم 
ال تتالوركا أنكم تملكوف في ىذه الدنيا شيئانن كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف مستخلفين فيو(ن 

اإلنساف ال يملك في ىذا المعبر الذم يحده من طرؼ يـو الوالدة كيحده من الطرؼ ااخر يـو 
المماتن ال يملك إال عملون ال يملك إال ذلك الكفن الذم ينزؿ بو في حفرتون ىذا ما تملكو. 

ذلك فشيء ابتبلؾ اهلل عز كجل بو. ترل ىل ستنفذ فيو حكم اهلل؟ ىل ستكوف  أما كل ما كراء 
من الكـر مقتديان برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ ىل ستعطي كأنت تذكر قوؿ رسوؿ اهلل  صلى 

 ."اهلل عليو كسلم فيما ركم عنوهلل "أنفع ببلالن كال تخشى من ذم العرش إقبلالن 

ظيم أف يتقبل منا أعمالنا كأف يتوج عباداتنا بالكـر كبلعطاء حع اهلل أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل الع
 . سبحانو كتعالى في أموالنا
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ًُّ ِب ٠زموة ثٗ اٌؼجل اٌٝ هللا  عجو اٌقٛاؽو .. أع

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
يم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظ

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
 كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم 
 . أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

لعلكم تعلموف أف من أىم الشعائر التي فرضها اهلل سبحانو كتعالى عند نهاية ىذا الشهر المبارؾ 
عيد الفطر السعيد الذم أكـر اهلل عز كجل بو ىذه األمةن لعلكم جميعان تعلموف أف من أىم  كبداءة

الشعائر التي افترضها اهلل عز كجل على الناس في ىذا الميقات زكاة الفطرن كزكاة الفطر ىذه 
جعل اهلل عز كجل ميقاتها بين نهاية شهر رمضاف كدخوؿ يـو العيدن فكل من أىٌل عليو ىبلؿ 

يد كخيتم عنو شهر رمضاف المبارؾ فقد فرض اهلل سبحانو كتعالى عليو في مالو ما يسمى بزكاة الع
 .الفطرن عنو كعن كل من أمر اهلل سبحانو كتعالى أف ينفع عليهم من زكجو كأكالدو كنحو ذلك

كلعلكم جميعان تعلموف أيضان أف زكاة الفطر ىذه إنما فرضها اهلل سبحانو كتعالى في غالب قوت 
البلد الذم يسكن ىذا اإلنساف المكلف فيون كذلك لما ركاه أبو سعيد الخدرم عن رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل )افترض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم زكاة الفطر صاعان من شعيرو 
يع الذم أك تمرو أك برو أك أق ن فبل أزاؿ أيخرجو ما حييت( كاستظهر العلماء من ذلك أف ىذا التنو 

ذكره اهلل أبو سعيدو الخدرم إنما يدؿ على أف المطلوب ىو أف ييخرج زكاة الفطر من غالب قوت 
البلد الذم يعيش ىذا اإلنساف فيون فلف كاف بران فبر أك شعيران فشعير أك تمران فتمرن كإف تعددت 

 .األصناؼ كتساكت كانت لو الحع أف ييخرج ما شاء منو

تعالى ىذه الالدقة شعيرةن من شعائر يـو العيد المبارؾن كأمر رسوؿ اهلل كلقد جعل اهلل سبحانو ك 
صلى اهلل عليو كسلم بلخراجها قبل خركج المسلمين إلى صبلة العيدن كذلك لما ركاه البخارم 
كمسلم من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر أف 
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ركج إلى الالبلة(ن أم قبل خركج الناس إلى صبلة العيد فلذا أخرىا تخرج صدقة الفطر قبل الخ
اإلنساف عن ذلك عالى كإذا أخرىا عن يـو العيد لم تعد صدقة فطرن كإنما تالب  صدقةن من 

 .الالدقاتن كاستقرت إثمان في عنع ىذا اإلنساف

شرائ  يسيرة  ىذه الالدقةن فهي أما الشرائ  التي ينبغي أف تتوفر لكي ييكلف اإلنساف بلخراج
 :أظن في الناس من ال تنطبع عليهم ىذه الشرائ ما

كل إنسافو أدبر عنو شهر رمضافن كأقبل عليو يـو العيدن كىو يملك من النفقة ما يحتاج إليو في 
يـو العيد كليلتو لنفسو كألسرتو التي كلفو اهلل سبحانو كتعالى اإلنفاؽ عليهان كزاد عن ذلك شيء 

 .خرج صدقة الفطرفقد كجب عليو أف يي 

كل إنسافو يملك سكنان أك يسكن في سكن بأجرةو أك بأم كسيلة من الوسائلن ككجد أنو يمتلك 
الماؿ الكافي ليعود بو على نفسو كعلى أسرتو التي كلفو اهلل اإلنفاؽ عليها يـو العيد كليلتو فق ن 

 .كازدادت عن ذلك زيادة فقد كجب عليو أف يخرج صدقة الفطر

رؾ أف اهلل عز كجل جعل ىذه الشعيرة عامةن ييخاطب بها الناس جميعان؛ ذلك ألنك ال كمن ىنا ند
تكاد تجد إنسانان ال يملك النفقة الكافية في ىذه الساعاتن ساعات العيد التي ينبغي أف يعود بها 

 .على نفسو كعلى من ينبغي أف يعيلهم

كجل جعل ىذه الشعيرة عامةن تاليب فما ىي الحكمة أيها اإلخوة؟ ما ىي الحكمة من أف اهلل عز 
الناس جميعان على خبلؼ زكاة الماؿ؟ كما الحكمة من أف اهلل عز كجل جعل مقدارىا مقداران 

يسيران؛ إذ زكاة الفطر عن كل إنسافو ال تزيد على أف تكوف صاعان من غالب قوت البلد الذم ىو 
وت البلد؟ كل إنسافو يستطيع أف فيون كالالاع ال يتجاكز ألفي غراـ أم كيلوين فق  من غالب ق

يدفع ىذا المقدار عن نفسو كعن من كلفو اهلل سبحانو كتعالى اإلنفاؽ عليو. ما الحكمة أيها 
 اإلخوة؟

 

الحكمة ىي أف تنظف القلوب التي قد يكوف راف عليها حقده أك راف عليها ضغائن أك تسربت 
مين بعضهم مع بعضن في ىذه الحالة إليها مشاعر من الغضبن مشاعره من البغضاء اتجاه المسل

كشهر رمضاف قد أقبل ثم أدبرن كالعيد على األبوابن ينبغي أف يسارع المسلموف جميعان إلى اتخاذ 



  

 ~1943 ~ 
 

أقرب الوسائل لتطهير قلوبهم من الشحناء كمن البغضاءن كأف يسارعوا إلى إعادتها بيضاء نقية كما 
 أمر اهلل سبحانو كتعالى فما السبيل إلى ذلك؟

 

لسبيل إلى ذلك ىو أف يتبلقى المسلموف جميعان فقراء كأغنياء مهما كانت أحوالهم أف يتبلقى ا
المسلموف جميعان بأم كسيلة من الوسائل اإلنسانية تساعد على تطهير القلوب من السخائمن 

تساعد على تطهير القلوب من الشحناء كالبغضاءن كالوسيلة التي شرعها اهلل سبحانو كتعالى لذلك 
اإلضافة إلى زكاة الماؿ التي ىي محالورةه في طبقةو معينة من الناس كسيلة ذلك إنما ىي زكاة ب

 .الفطر

 

ىذا ىو السبب في أف اهلل عز كجل جعل لها شرائ  خفيفة تناؿ الناس جميعانن كىذا ىو السبب 
 .طاؤهفي أف اهلل عز كجل جعل مقدارىا مقداران يسيران ال يرىع أحدان من الناس إطبلقان إع

فانظركا أيها اإلخوة إلى النتيجة التي نريد أف نالل إليها بعد ىذا الكبلـ البسي  مسألة فقهية 
شرعها اهلل عز كجل. الحظوا أف اهلل عز كجل ما شرع ما شرع من العبادات إال خدمةن لعبلقة 

أحكاـ الناس بعضهم مع بعض أف تسير على نهجو إنساني سومن بل ما شرع اهلل ما شرع من 
المعامبلت المختلفة إال خدمة لهذه العبلقة أف ترقى إلى مستول الاللة اإلنسانية الوثقىن بل إف 
اهلل عز كجل ما ألـز عباده بعقائد اإلسبلـ كافترض عليهم أف يدينوا بمشاعر العبودية هلل عز كجل 

ب  قلوبان سليمة  إال في سبيل أف تتطهر قلوبهم كأف تالب  قلوبان صافية عن الشوائبن بل أف تال
 .كما كصف اهلل سبحانو كتعالى على لساف خليلو سيدنا ابراىيم

كمن ىنا نعلم أف اإلنساف الذم يتقرب إلى اهلل بنسك بعبادات بالدقات بحجو بنحو ذلك من 
العبادات التي شرعها اهلل عز كجلن ثم يعود إلى قلبو فيراه ال يزاؿ مليئان بالضغائن مليئان بالشحناء 

حقادن فليعلم ىذا اإلنساف أف طاعاتو ال تكاد تقبل؛ ذلك ألنها لم تحقع الحكمة التي من أك األ
أجلها شيرعتن كإنما شرع اهلل سبحانو كتعالى ىذه الطاعات كلها من أجل أف تغدك قلوب الناس 

 .قلوبان صافيةن قلوبان سليمة
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كلدخاؿ الفرح إلى القلوب   كما أعلم طاعة يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل عز كجل كجبر الخواطر
المكلومة أك الحزينةن ما أعلم ق  طاعة يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل أجل من ىذه القربن بشرط 

 .كاحد ىو أف يكوف ىدؼ ىذا اإلنساف استنزاؿ رضا اهلل سبحانو كتعالى عنو

 

ما يقـو الليل قد تكوف العبادات قليلةن قد تكوف الطاعات غير كثيرةن قد ال يكوف ىذا اإلنساف م
أك ممن يتهجد أك ياللي صبلة التسابي ن كقد ال يكوف ممن يسعى إلى لياؿ اإلحياء ىنا كىناؾ  
كما ىي العادة الحديثة نعم في ىذه البلداف كأمثالهان قد ال يكوف متحليان بشيء من ذلكن لكن 

عز كجل ألف يكوف إذا كفقو اهلل عز كجل إلى أف يكوف جباران للخواطر الكثيرةن إذا كفقو اهلل 
خادمان لهذه األفئدة يجلو عنها قتامى الحزفن يجلو عنها الشعور بااالـ كالمالائب ككاف قالده 

 .بذلك رضا اهللن فليعلم أنو محبوب من قبل اهلل سبحانو كتعالى

 

كما كرث اإلنساف كصفان من الالفات التي أكرمو اهلل بها أدؿ على محبة اهلل لو من كصف الحنافن 
ان كصف اهلل سبحانو كتعالى سيدنا يحيى بالفات فلما كصفو بالحناف نسب ىذه الالفة إلى كقديم

نىاهي اٍلحيٍكمى صىًبٌيان ) (  ُِذاتو العلية ألم تسمعوا قولو عز كجلهلل "يىا يىٍحيىى خيًذ اٍلًكتىابى بًقيو ةو كى تػىيػٍ
)كحنانان من لدنا( خٌه صفة الحناف بهذه الالفة كىحىنىانان مٍّن ل دين ا كىزىكىاةن كىكىافى تىًقٌيان" لماذا قاؿ 

باللدنية بهذه النسبة إلى ذاتو ليبرز أىمية ىذه الالفةن كليبرز أنها خاليالة حب من اهلل سبحانو 
 .كتعالى ليحيى

أقوؿ ىذا الكبلـ أيها اإلخوة ألننا نقف على مشارؼ بل ساعاتو نودع ىذا الشهرن كنستقبل فيها 
بين شهر مضى كبين عيد يأتي إنما ينقدح من تبلقيهما ىذا الشعور الذم  يـو العيدن ىذا التبلقي

 .أقولو لكم

كل مسلم ينبغي أف يعود إلى قلبو كيستشعر معنى الحناف في كيانون ثم ينبغي أف يتساءؿ ىل 
كضع ىذا الشعور من حياتو موضع التنفيذ في كيانون ثم ينبغي أف يتساءؿ ىل كضع ىذا الشعور 

ع التنفيذ اتجاه أىلون زكجون أكالدهن بناتو كاألقربوف أكلى أف ينالوا ىذه الالفة ممن من حياتو موض
متعو اهلل سبحانو كتعالى بشيءو من الحناف. ثم ليتساءؿهلل ىل أكرمو اهلل سبحانو كتعالى بالقدرة 
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 على أف يعود بهذا الشعور إلى ااخرين إلى المنكوبين إلى الحزانى من الناس إلى الفقراء؟

رأل أف اهلل سبحانو كتعالى أقدره على أف يكوف سبيبلن إلى إدخاؿ الفرحة في قلوب أىلو  إف
كأسرتو كاألقربين من حولو أك األبعدين من سائر الناسن فليهنئ أنو ممن أحبو اهلل سبحانو كتعالىن 

ريقة أما إف كجد أنو ضيع الالدر بهذا الشعورن أما إف كجد أنو ال يستطيع أف يعامل الناس بالط
التي يدخل السركر بها إلى أفئدتهمن فليكن من صلتو مع اهلل على حذرن كال يخدعن بكثرة صبلتو 
إف كاف مكثران للالبلة كال يتالورف أف كثرة أذكاره أك كثرة حجو أك كثرة نسكو أك أف شيئان من ذلك 

 .يقربو إلى اهلل سبحانو كتعالى

نىةن أىتىاٍلًبريكفى كىكىافى رىبُّكى أيها اإلخوة يقوؿ اهلل عز كجل في محكم تبيانو هلل "كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ
بىاًليران" كمعنى ىذا الكبلـ أف اهلل عز كجل جعل اإلنساف مادة امتحاف لئلنسافن فجعلك مادة 
امتحاف لين كجعلني مادة امتحاف لك؛ جعلك مادة امتحاف لي ابتبلؾ بمالائب بفقر بضنك ثم 

ف أفعل كل ما أملك ألزي  عن قلبك ىذه المشاعرن كابتبلؾ اهلل أيضان عز كجل بي إنو ندبني إلى أ
... كالكبلـ في ىذا طويله كأظنني قد شرحت جوانبان منو مرارانن كاهلل عز كجل قادر على أف يجعل 
قلوب الناس كلها تمتلئ فرحان كسركرانن كلكن اهلل عز كجل شاء أف يكوف مفاتي  ذلك بيد عبادهن 

ني اهلل سبحانو كتعالى مفتاح إدخاؿ السركر على قلبكن كأقدرني على إدارة ىذا المفتاح لكي أعطا
يكسبني األجر عن طريع ذلكن كأقدرؾ اهلل عز كجل على ىذا بالنسبة لي ... تلك ىي سنة رب 

 .العالمين في ىذه الدنيا أيها اإلخوة

ذا الشهر كإقباؿ العيد بعد ذلك مثابةن فحققوا ىذا المعنى في حياتكمن كاجعلوا من تبلقي نهاية ى
لبدءو في ىذا الطريعن كاعلموا أف اهلل ما شرع زكاة الفطر إال من أجل ىذا المعنىن صاع من غالب 
قوت البلد أك قيمة ىذا الالاع ماذا عسى اف يفعل لن يغني فقيران أخذ كلن يفقر غنيان أعطى بشكلو 

تعلن عن نفسها لكنو معنى من معاني االبتساـ معنى من األشكاؿن لكنها صلة القربى لكنها صلة 
 .من معاني الحناف كالسركرن كىذا ما يقرب اإلنساف إلى اهلل سبحانو كتعالى

 

فيا أيها اإلخوة اجعلوا رأس مالكم في القرب إلى اهلل عز كجل إدخاؿ السركر على أىليكم كعلى 
الطيبة إف لم تستطيعوا بالماؿ كاهلل عز أكالدكم ثم أقاربكم ثم سائر الناس من حولكمن بالكلمة 
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كجل عندما أمر بالالدقات لم يأمر بها من أجل أف يعود اإلنساف بكمو كرقمو مالي على زيد من 
الناس اهلل غني حليمن كلكن اهلل عز كجل أمر بذلك من أجل أف تتبلحم النفوس كتتقارب القلوب 

ًليمه ألم تالغوا إلى قولو عز كجلهلل "قػىٍوؿه م ٍعريكؼه كى  ا أىذنل كىالٌلوي غىًنيٌّ حى قىةو يػىٍتبػىعيهى ره مٍّن صىدى يػٍ  ."مىٍغًفرىةه خى

إف اهلل عز كجل يريد أف تستخدـ الماؿ تعبيران عن حبك تعبيران عن حنانك تعبيران عن رقة شعورؾن 
 .اتجاه إخوانك تعبيران عن أنك تواجههم بقلبو أبيض سالمو من كل غش كضغينة

 .ف يحققنا بهذه الالفةأسأؿ اهلل عز كجل أ

   أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1947 ~ 
 

 ؽزٝ ال رُؤفنٚا ثّب ٠َّٝ اٌفىو اإلٍالِٟ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

د صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
 . أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف اهلل سبحانو كتعالى جعل العلم ميزانان لهذا الدينن كحاكم عباده جميعان لمعرفة حقائقو إلى 
دلوا ااخرين كالمبطلين احتكامان إلى ميزاف العلم ىذان موازين العلمن كأذف بل أمر عباده بأف يجا

كنعى على الذين يجادلوف بغير علم كأكد المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أنو إنما بيعث معلمانن 
ككم أكد أف المسلم ال يبلغ رضا اهلل سبحانو كتعالى إال بعد أف يسلك مسالك العلمن )من يرد اهلل 

كالفقو في الدين ىو خبلصة العلم بدين اهلل سبحانو كتعالىن كعندما بو خيران يفقهو في الدين(ن 
ٍل ًعٍندىكيٍم  يناقش كتاب اهلل سبحانو كتعالى المبطلين يحاكمهم إلى موازين العلم فيقوؿ لهمهلل )قيٍل ىى

ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإال  تىٍخريصيوفى( كعندما يينكر على الذين  ۚ  ًمٍن ًعٍلمو فػىتيٍخرًجيوهي لىنىا  ًإٍف تػىت ًبعيوفى ًإال  الظ ن  كى
يجادلوف في دين اهلل ال يينكر عليهم ذلك ألنهم يجادلوف فيون كلكنو يينكر عليهم أنهم يجادلوف 

ًفي الل ًو بًغىٍيًر ًعٍلمو كىيػىت ًبعي   في دين اهلل كفي اهلل بغير علم فيقوؿ عز كجلهلل )كىًمنى الن اًس مىن ييجىاًدؿي 
 .(كيل  شىٍيطىافو م رًيدو 

كالخبلصة أف ىذا الدين الذم شٌرؼ اهلل عز كجل بو عباده إنما يدكر على محور العلمن العلم 
 .الحقيقي

كللعلم موازيون كللعلم قواعدهن كللعلم منهجو ... فبل بد لمن أراد أف يلتـز بهذا الميزاف الذم 
و اهلل حكمان بينو كبين عباده لمعرفة الحع من الباطلن البد لهذا اإلنساف أف يعكف على معرفة جعل

موازين العلم كدقائع قواعده كضواب  منهجون كمن ثم فيلتـز بهذا المنهج بل بهذا العلمن كالشك 
بلؿ أنو لن يالل من كراء ذلك إال إلى الحعن كلسوؼ يحجزه ىذا الحع عن الوقوع في أكدية الض
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 .كالتيو

ىذه الحقيقة غدت بداىية معركفةن ككم ككم في مناسبات أكضحناىان ككم تحدثنا عن التبلـز 
القائم بين اإلسبلـ كالعلم كلما كيًجد اإلسبلـ بحقائقو البد أف يوجد العلم بضوابطون ككلما كيجد 

ىذا الدين الحنيف  العلم بموازينو كضوابطو البد أف يهدم ىذا العلم صاحبو إلى ىذا الدينن إلى
 .القائم على دعائم العلم كالمنطع كالبياف

كلكن لعلكم جميعان تبلحظوف أيها اإلخوة أف شيئان  خر بدأ يتسرب شيئان فشيئان ليحل محل العلم 
بدين اهلل سبحانو كتعالىن كلكي ينسخ ىذا الميزاف الذم جعلو كتاب اهلل حكمان بين اهلل سبحانو 

بين أك المتشككين أك المجادلينن ىذه الكلمة التي بدأت تزحف زحفها كتعالى كعباده المرتا
الخفي لتحتل محل العلم ىي كلمة الفكر. لعلكم أصبحتم تسمعوف ىذه الكلمة أكثر مما كنتم 

 .تسمعوف كلمة العلم من قبل

إذا  كنا نسمع دعوة إلى العلم باإلسبلـ إلى معرفة حقائع اإلسبلـ بالعلمن ككنا نتداعى فيما مضى
تناقشنا أك تذاكرنا نتداعى إلى العلم كموازين العلمن كييذكر بعضنا البعض بللحاح كتاب اهلل 

كبللحاح المالطفى صلى اهلل عليو كسلم على العلم في كل مناسبةن كاليـو اختفى ىذا األمر أك  
 .كاد يختفين حل محلو الفكر اإلسبلمي

تب التي عينونت جميعها باسم الفكر إف نظر إلى المكتبات كجدت نفسك أماـ عشرات الك
 .اإلسبلمي على تنوع ىذا االشتقاؽ كالعنوافن الفكر اإلسبلمي

كإف نظرت إلى الكتاب كالباحثين الجدد رأيت كبلمهم يطوؼ حوؿ محور جديد أال كىو محور 
 .الفكر الفكر اإلسبلمي

من يعلن عن بل إف كلمة الفكر ىذه أصبحت عنوانان على اختالاص علمين فأصبحنا نرل 
 .اختالاصو العلمي الذم ناؿ عليو اإلجازات كالشهادات بأنو مخته بالفكر اإلسبلمي

 ترل ىل يمكن أف يحل الفكر اإلسبلمي محل العلم؟

 ىل بين ىاتين الكلمتين عبلقة ترادؼن فالفكر ىو بمعنى العلم كالعلم ىو بمعنى الفكر؟

 .بين المشرقين ينبغي أف تعلموا أف بين ىاتين الكلمتين بيغد ما
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الفكر أيها اإلخوة ىو حركة الذىنن ىذا ىو الفكرن كالواقع أف كبلن منا يتمتع بهذه المزية كل 
إنسافو عاقل سواء كاف عاميان من الناس أك مثقفان أك عالمان أك متخالالانن كأيان كانت مهنتو البد أف 

م ىو حركة الذىنن كحركة يسمى مفكرانن البد أف يتمتع بالفكرن ذلك ألف الفكر كما قلت لك
الذىن ىذه يمكن أف تتجو اتجاىان سليمان منضبطان بقواعد العلمن كيمكن أف تتجو اتجاىان منحرفان 
شاردان عن قواعد العلمن كل ذلك تفكيرن كأصحاب ىذا التفكير كلهم مفكركف. فالملحد مفكر 

ذم يضع اإلسبلـ موضوعان .. كالمؤمن مفكر .. كمن يتحرؾ شاردان بينهما ىو ااخر مفكرن كال
لتفكيره ىو مفكر إسبلمي سواءه كاف موقفو من ىذا اإلسبلـ موقف الناقدن أك موقف المطيع 

 .كالمالغي كالميتبع يسمى مفكران إسبلميان أم يفكر في اإلسبلـ

الملحد الذم ييلحد في دين اهلل عز كجلن كالذم يرمي شباؾ االصطياد اصطياد عقوؿ الناس 
جل مفكره إسبلمين ألنو يفكر في اإلسبلـ لكنو يفكر فيو ليبطلون ييفكر فيو ليقضي بالخداع كالد

 .عليو

كل إنسافو مفكر .. كيف ييمكن أف نتالور أف إنسانان يرقى لدرجة اختالاصو علميو ييعبر عن ىذا 
 .االختالاص بالمفكر اإلسبلمين ىذا االختالاص يشترؾ معو الناس جميعان 

 .إلى كتاب اهلل عز كجل كيتأملو بقدر فهمو مفكره إسبلميالبقاؿ عندما يجلس كيالغي 

كرجل الشارع الذم يسمع في المذياع حديثان عن اإلسبلـ أك عن الشريعة أك عن دين اهلل أك عن 
 .رسوؿ اهلل فيتأمل ىذا الكبلـ بقبوؿ أك برفض مفكره إسبلمي

عبارة عن حركة الذىن كيفما  كىكذا فكلمة التفكير ال يمكن أف تيعبر عن اختالاصن ألف التفكير 
كانت ىذه الحركةن ىذا ىو التفكير. ىذا التفكير السائبن ىذا التفكير الميطلع عن ضواب  

 .العلم ىل يمكن أف يهدم صاحبو إلى الحع؟ ال يمكن

كإذا علمتم ىذا أيها اإلخوة فينبغي أف تسائلوا أنفسكم ىل يمكن لمن يأتي ليناقشنا في دين اهلل 
يزاف ما قد يسميو ميزاف الفكر اإلسبلمي بدالن من ميزاف العلم بدين اهلل عز كجل؟ كقد أمسك بم

ىل يمكن أف تالل معو إلى نقطة لقاء؟ اليمكن بشكل من األشكاؿ؛ ذلك ألف ىذا المفكر لم 
يضب  نفسو بالقواعد العلمية التي أمر اهلل في محكم تبيانو بها. ككم كرر كأعاد أف ينضب  

 .ب  المجادلوف أنفسهم بهاالمجادلوف أف يض
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إذا علمتم ىذا فعودكا إلى ىذه الظاىرة اإلجتماعية أك الثقافية التي تلفت النظر بشكلو غريب. 
 فيم حلت الفكر باإلسبلـ محل العلم بدين اهلل عز كجل؟ لماذا؟

لكي يسهل على المقتنالين لعقوؿ المسلمين كالدجالين الذين يريدكف أف يالطادكا إيماف 
ن باهلل عز كجلن كالذين يريدكف أف ييعكركا صفاء اليقين باهلل عز كجل عند ىؤالء المؤمني

المسلمينن ىؤالء الذين يهدفوف إلى ىذا األمر ال يتأتى منهم ذلك إف ضبطوا أنفسهم بضواب  
العلمن ألف ضواب  العلم دائمان إنما تقف إلى جانب اإلسبلـن إنما تنتالر لدين اهلل عز كجلن 

 .ئع كتاب اهللن ًلما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمتنتالر لحقا

فلو أف ملحدان ناقشك ككاف ملتزمان بقواعد العلمن ال يمكنو إال أف ينتهي إما إلى أف يعلن إيمانو 
باهلل إف كاف منالفانن أك أف يالمت كيتخاذؿ إف كاف جدالن متكبرانن كمن ثم فبل بد أف يتحوؿ ىؤالء 

سهم أف يحملوا معاكؿ سيٌلمت إليهم بواسطة الغرب كرجالون كمن خططوا لهدـ الذم  لوا على أنف
دين اهلل عز كجلن ىؤالء الذم  لوا على أنفسهم أف ييمسكوا بهذه المعاكؿ ليحطموا كينونة 

اإلسبلـ كبناءهن كاف ال بد لكي ينج  عملهم أف يتحولوا من اصطبلح العلم إلى اصطبلح الفكرن 
ف يكوف للفكر قداستو كما كاف باألمس للعلم قداستون ينبغي أف تتحوؿ كمن ثم كاف ينبغي أ

القداسة من العلم إلى الفكرن كعندما يالب  األمر كيتحوؿ إلى ىذه النهاية فما من أحد أفضل من 
أحدن أنت مفكر كأنا مفكر؛ أنت تفكر لتمضي ذات اليمين كأنا أفكر ألمضي بفكرم إلى ذات 

عوؾ إلى سلوؾ ىذا الطريع ففكرم ىو ااخر يدعوني إلى سلوؾ الشماؿن ككما أف فكرؾ يد
 .الطريع ااخرن ككل ذلك فكر

الملحد ال يلحد إال بفكرن كالمؤمن ال يؤمن إال بفكرن كالوجودم ال يتبنى فلسفتو الباطلة 
الخرافية إال بفكرن كالبهائي ال يجادلك في بهائيتو إال بفكرن كالمبطلوف كلهم كما أكثر فجاج 

 .بطبلف كسبلو المتعرجة كلهم ال يجادلونك إال بفكرال

 فكيف يمكن أف تمسك بلنسافو يتبلعب باسم الفكر؟

 كيف يمكن أف تضبطو بقواعد العلم كىو ىاربه من ىذه القواعد؟

كانظركا أيها اإلخوة بعد ىذا كمع ىذا إلى دقة اإلعجاز في بياف اهلل عز كجلهلل "كىًمنى الن اًس مىن 
ييجىاًدؿي ًفي الل ًو ًبغىٍيًر ًعٍلمو كىيػىت ًبعي كيل  شىٍيطىافو م رًيدو" كنت أقوؿ في نفسيهلل كيف يتأتى لئلنساف أف 
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ثم إف ىذا الواقع المخزم الذم نشاىده يجادؿ كبغير علمن إف جادؿ فبل بد أف يجادؿ بعلمن 
فٌسر ىذه ااية العجيبة في كتاب اهلل إنهم يجادلوف بالفكر. "كىًمنى الن اًس مىن ييجىاًدؿي ًفي الل ًو بًغىٍيًر 
" يجادلوف بفكرو سائب؛ يضعوف اايات تحت أشعة أفكارىم الغير منضبطة بشيء من قواعد  ًعٍلمو

أف يفسركا ىذه اايات بما يشاؤكفن يضعوف حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل  العلمن ىو عندئذو يتأتى لهم
عليو كسلم تحت سلطاف أفكارىم السائبة البل منضبطة بقواعد العلمن كعندئذو يتأتى لهم أف 

يفسركا حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالشكل الذم يشاؤكفن ذلك ألنهم ال يجادلوف بعلم 
 .كإنما يجادلوف بفكر

وؿ ىذا أيها اإلخوة حتى تضيفوا إلى كعيكم اإلسبلمي الذم متعكم اهلل بو كعيان جديدانن كحتى أق
ال تيأخذكا بمن يأتي ليناقشكم تحت مظلة ما يسمى الفكر اإلسبلمين كحتى ال تيأخذكا بهؤالء 
م الداللين على بضاعة الغرب ال بل على بضاعة إسرائيل كاهلل يعلم كيشهد أنني أقوؿ حقانن نع

إياكم أف تياخذكا بهؤالء الذين يجادلونكم في اإلسبلـ باسم الفكرن قولوا نحن نرحب بالجداؿ 
على أف ينضب  ىذا الجداؿ بضواب  العلمن الفكر طريع إلى العلمن عندما يكوف فكرؾ منضبطان 

لىى سىًبيًل بالعلم منتهيان إليو فمرحبان بكل جداؿو كبكل نقاش كىذا ما أمر اهلل عز كجل بوهلل "ادٍعي إً 
اًدٍلهيٍم بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني  ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كىجى  "رىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى

اسمع إلى كبلمهم الذم يظنوف أنو كبلـه علميه خاضعه لموازين العلمن طالما كاف الحكم بينك 
تالور مخالف لضواب  كبينهم ىو موازين العلمن ثم رد عليهم باطلهم بأف تبرز لهم كيف أف ىذا ال

العلم كميزانون فلذا كاف الذم يجادلك قبل دقائع قد أصغى للحع كخضع لهذا الحع ك من بون 
 .ىذا إف كاف منالفان 

 .كلكن إياكم أف تجادلوا إنسانان جاءكم بما يسمى الفكر

 . أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يقينا من شركر أنفسنا كمن شركر أعدائنا

 وؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيمأق
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 ٘نٖ ِشىالرٕب .. ؽمبئك ٚؽٍٛي

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو نفسكن كأشهدي أف ال إلو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 
م على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيك

 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف من األسئلة التي تنطوم على مغالطة كبيرةن سؤاؿ أحدىم للمسلمين الذين يحلموف بعودة 
المسلمين إلى حظيرة اإلسبلـن كرجوعهم إلى التمسك بمنهج اإلسبلـ كالسير مجددان على صراط 

الىن يقوؿ أحدىم لهؤالء المسلمين الذين يحلموف بعودو حميد إلى اإلسبلـ كالسير اهلل سبحانو كتع
على صراط اهلل سبحانو كتعالىهلل ما ىو المنهج الذم أعددتموه؟ ما ىو البرنامج الذم ىيأتموه 

 لكي يسعد المجتمع في ظل اإلسبلـ الذم تحلموف بو؟

ساحة الدعوة إلى اهلل ال يعلموف المغالطة  كنظران إلى أف كثيران من المسلمين الذين يتحركوف في
التي ينطوم عليها ىذا السؤاؿن بل ربما كاف ناليبهم في معرفة اإلسبلـ كالثقافة اإلسبلمية ناليبان 
يسيران جدان؛ نظران إلى ذلك فأكثر ىؤالء المسلمين ييحرجوف عندما يستمعوف إلى مثل ىذا السؤاؿن 

كيف ييجيبوفن ألنهم ينظركف إلى ما بين أيديهم فبل يجدكف أنهم كربما لم يحيركا جوابان كال يعلموف  
قد ىي أكا منهاجان كرسموا خطةن بينما ااخركف أصحاب المذاىب األخرل ييهيٍّئوف مناىجهم 
كيرسموف خططهم كيلوحوف بها دعايةن ألنفسهم. فما ىو كجو المغالطة أيها اإلخوة في ىذا 

 السؤاؿ؟

 

ىذا السؤاؿن ييخيل إليهم أف ىنالك مشكبلت معقدة في قاع المجتمع ىؤالء الذين يسألوف مثل 
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ن كأف ىذه المشكبلت تحتاج إلى حلها كحل رموزىا كطبلسمها إلى عباقرة يخططوف  العربي اليـو
 .كإلى علماء كمخترعين ييبدعوف كيمنهجوفن كمن ثم يسألوف المسلمين ىذا السؤاؿ

 .من ىذا القبيل في أمو من مجتمعاتناكلكن الواقع أنو ال توجد مشكبلت سحرية 

مشكبلت المجتمعات العربية كاإلسبلمية اليـو تتمثل في أف ىؤالء المسلمين ال ييخلالوف 
لئلنسانية قبل أف نقوؿ هلل عز كجل في أعمالهمن يمدكف أيديهم إلى حقوؽ ااخرين إف عن طريع 

 .ع الخداعالظلم كاالستبلب كاالقتناصن أك عن طريع الرشاكم أك عن طري

 

مشكبلت المسلمين نابعةه من كاقع المسلمينن من سوء حالهمن من عدـ إخبلص كلو منهم لرعاية 
 .اإلنسانية التي أناط اهلل مسؤكليتها في عنقون تلك ىي المشكبلت

 .مشكبلتنا تتمثل في التسيبن كنحن أبطاؿ التسيب

نالب عينيو أف يخدـ نفسون كأف مشكبلتنا تتمثل في أف الواحد منا إذا كيظف بعمل فلنو يضع 
 .ييسخر عباد اهلل بدالن مما يقولو اهلل عز كجل لو أف يخدـ عباد اهلل كيسخر لهذه الخدمة نفسو

التي  -أم ضريبة  -مشكبلتنا تتمثل في أنني ال أقـو بعملو كيلٍّفت بو إال من بعد أف  خذ اإلتاكة 
 .يأمرني الشيطاف أف  خذىا

 

 .اإلنساف لئلنساف مشكبلتنا تتمثل في ظلم

 

فلذا أقبل المسلموف إلى قيادة المجتمعن ىل ىنالك حاجةه إلى أف يضعوا خطةن سحرية للتخله 
 .من ىذه المشكبلت؟! ال

 

المشكلة تيحل بأف يحل في ىذه األماكن محل ىؤالء الغاشين كالخادعين كالظالمين كالمتسيبينن 
حل المشكلة أف يحل محل ىؤالء الناس أناسه يخافوف اهللن يخلالوف لدين اهلل سبحانو كتعالىن 
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 .كيراقبوف اهلل عز كجل في أعمالهم

قد حيلت دكف كضع خطة كدكف رسم كتنظر كإذا باألمر استقاـ بعد اعوجاجن كإذا بالمشكبلت 
 .بيافو كمنهاج كنحو ذلكن الخطة تنبع من اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى

 

انظر إلى ىؤالء المسلمين المخلالين لدين اهلل الذين يحلوف محل أكلئك الذين كانوا يخدموف 
انون أنفسهم كيستغلوف عباد اهلل عز كجلن فسوؼ تجد أف الغش قد اختفىن كحل التناص  في مك
كأف التسيب قد اختفى كحل في مكاف ذلك الخدمة التي تنبع من الغيرة على عباد اهلل سبحانو 
كتعالىن تنظر فتجد أف األيدم التي كانت تمتد لطلب الرشوة اختفت كظهرت األيدم التي تمتد 

لتخدـن ظهرت األيدم التي تمتد لتضحي براحتها كنفسها في سبيل خدمة عباد اهلل سبحانو 
الىن تنظر كإذا بالمشكلة قد انجابتن كإذا بالحل قد ساد. من أين كاف حل ىذه المشكلة؟ كتع

ىل تم ىذا الحل بخطة كيضعت في لياؿو مظلمة في سهرات متوالية؟ ال. كما كاف لهذه الخطة أف 
 .تفعل شيئان إف لم يوجد اإلخبلص هلل عز كجل بين جوان  المنفذين

عودة المسلمين إلى إسبلمهم الحع كانوا من الثقافة اإلسبلمية لو أف المسلمين الذين يحلموف ب
بمكافن ألدركوا المغالطة الفجة في ىذا السؤاؿ الذم يسألو كثيركف من الناسن كلعل فينا من 
 يقوؿ فهل ىنالك نموذجه تطبيقي يدلنا على أف حل المشكلة ال يحتاج إلى كل ىذا االىتماـ؟

اذج تيذكرنا بهذه الحقيقة التي ينبغي أف نعلمهان أجل في كل نقوؿهلل أجل كفي كل عالرو ىنالك نم
عالرو بوسعكم أف تجدكا أف حلوؿ المشكبلت االجتماعية تكمن في تربية المسلمن ما من 

مشكلة مهما كانت عسيرة إال كسوؼ تيحل عندما يقود المجتمع مسلموف ريبوا على عين اهلل عز 
بدءان من القلب فما كراء ذلك إلى الظاىر. كالنموذج كجلن ريبوا التربية اإلسبلمية الحقيقية 

التطبيقي اليـو كاقع المجتمع التركي أيها اإلخوةن قبل سنوات كيف كاف ذلك الواقع االجتماعي؟  
كاف مليئان بالفساد كاف مليئان بالتخريبن كاف مليئان باألثرة بدؿ اإليثار كانت الرشاكم ىي التي تقود 

يمن لماذا؟ ال ألنو لم تكن ىنالك خطة رشيدةن الن كلكن ألف الذين  كاف التسيب ىو الذم ييه
كانوا يمسكوف بزماـ األمور في الدكائر كىنا كىناؾ كانوا ال يعبدكف إال أنفسهمن كانوا ال يتالوركف 
أف لهم حظه في خدمة عباد اهلل عز كجل إذ كانوا محجوبين عن معرفة اهللن كانوا محجوبين عن 
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ز كجل كمن ثم فلم يكن يحلو للواحد منهم إال أف يستغل كظيفتو في خدمة معرفة دين اهلل ع
نفسو. كىكذا تراجع ذلك المجتمع في سائر مظاىره إلى أنواعو متنوعة من الخراب كالفساد 

كالتسيب كالرشاكمن ما الذم  ؿ إليو األمر بعد ذلك؟ ظهر المسلموف على الساحة كحلوا أك حل 
ذين حيل بينهم كبين اإليماف باهلل عز كجلن حيل بينهم كبين معرفة لذة الكثير منهم محل أكلئك ال

العبودية هلل عندما تظهر ىذه العبودية في خدمة عباد اهلل عز كجلن ظهر ىؤالء الناس رؤساء 
ـه كأياـ كأياـ كنظر الناس فلذا بظبلـ الفساد  لبلديات أك قائمين بأعماؿ ككظائف مختلفةن كمرت أيا

ا بالتسيب بدأ يتحوؿ إلى عمل جاد لخدمة األمةن كإذا بالمرافع التي كانت مهدرة بدأ ينقشع كإذ
كمترككة ازدىرت بالعملن كإذا بالناس الذين ضاعوا بين ظلم ىؤالء كىؤالء الناس من قبل إذا بهم 

 .ينالوف حقوقهم

ن انظر إلى أعماؿ رؤساء البلديات كمن دكنهم تجد نم وذجان ألعلى انظر إلى المجتمع التركي اليـو
درجات الخدمات اإلجتماعية الباىرة تجد أف كل ذلك التسيب قد اختفىن كتجد أف أكلئك الناس 
الذين كانوا يقبلوف متخوفين إلى شب  الفقر كالحرماف كالبطالة يفتحوف أعينهم ليجدكا أنفسهم 

دم. كالسؤاؿ ىل يقبلوف إلى  ماؿو مزدىرةو بالغنى كالعمل كالتقدـ كالرفاه االجتماعي كاالقتالا
 اقتضى ىذا كضع خطة؟ ىل اقتضى ىذا كلو رسم بياف؟

 

كما ييطاًلب ىؤالء المتشدقين عندما يقولوف للمسلمين الذين يتألموف من أف المسلمين حادكا عن 
منهج ربهمهلل أركنا منهاجكم؟ أركنا بيانكم الذم ىيأتموه. ىل احتاج أكلئك الناس كقد فعلوا ما 

اب إلى عمار كالتسيب إلى جدو كخدمة؟ كتحويل اليأس لدل الذين يعانوف فعلوا من تحويل الخر 
البطالة كيعانوف الفقر كالشظف كنحو ذلك إلى أملو كازدىار؟ ىل احتاج أكلئك الذين أصلحوا 

 الفساد كقوموا االعوجاج إلى بيافو يضعوه؟

 

ء المخلالين هلل يعلموف البياف مرسـو في القلب البياف موجود حرقة بين اللواعجن عندما كاف ىؤال
أنهم  يلوف إلى اهلل كيريدكف أف يمؤلكا صحائف أعمالهم بما يرضي اهلل عز كجلن كعلموا أف 

أعظم القربات إلى اهلل إنما يتمثل في خدمة عباد اهلل سبحانو كتعالى نجحوان الخطة طيبقت قبل 
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 .ج أيها اإلخوةأف تكتب كالبياف نيفذ قبل أف يرسم كأف ييعلن عنون ىذا ىو النموذ 

أليس من الغريب أيها اإلخوة كىذا ىو الواقع المرير أف تجدكا من ييضحي بماللحتو كييضحي 
بمجتمعو كيضحي بمنهاج تقدمو في سبيل أف ال يالاف  دين اهلل عز كجلن كأنو يقوؿهلل إذا كاف 

الجتماعي ثمن ىذا االزدىارن إذا كاف ثمن ىذا التقدـ إذا كاف ثمن ىذا الوضع  االقتالادم كا
كاألخبلقي المتفوؽ المزدىر أف أصاف  اإلسبلـ فلن أصافحون كلسوؼ أيضحي بكل مالالحين 
دعني أتقلب في ظبلـ التخلفن دعني أتقلب في ظبلـ التسيبن دعني أتقلب في ظبلـ الفساد 

 .بكل ألوانو كأنواعون لكن على أف ال تحرجني في أف أصاف  دين اهلل عز كجل

 

علينا أف نكوف إنسانيين بمعنى الكلمة كأف ال نكوف مسخان للحقيقة اإلنسانيةن أما نحن فنقوؿ إف 
فهذه كاحدةن ثم علينا أف نبذؿ كل ما نملك من جهد كعرؽ كماؿو في سبيل أف ننتشل مجتمعنا 
من الفساد في أف ننتشل مجتمعنا من الضيعة كالهواف في سبيل أف نرقى بو إلى سدة االزدىارن 

ا عرفنا برأم العين أف سبيل ذلك ىو اإليماف باهلل كااللتزاـ بحدكد اهلل كااللتزاـ فهذه ثانية. كلم
 .بشرعة اهلل عز كجل كاف البد أف نستعمل المفتاح الذم ال ثاني لو أال كىو مفتاح العودة إلى اهلل

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 طالػ األِخ ثبرجبع اٌملٚح اٌواشلح

 

ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
فٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ كص

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم 
 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

من الثابت يقينان كمن المجمع عليو عبر القركف التي توالت من عالور اإلسبلـ كالمسلمين أف ىذه 
األمة ال تالل  إال بما صل  بو أكلهان كأكؿ ىذه األمة ال يمكن أف يظهر أك أف يتجسد إال بما  

 .كاف عليو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك لو كأصحابو البررة الكراـ

ذه األمة الذم ىو المقياس إنما يتجلى بالواقع الذم كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فأكؿ ى
كسلم ك لو كأصحابون كمن ثم فبل بد من أف يفهم المسلم معنى القدكة الراشدة في ذىنو لكي 

يتخذ من ىذه القدكة الراشدة مقياسان لسيره على صراط اهلل سبحانو كتعالىن البد من أف يتخذ من 
اة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك لو كأصحابو مقياسانن فلف أعرضنا عن ىذا المقياس كأكليناه حي

ظهورنا تفتت أمر المسلمين كاضمحل كلم تبع لهم جامعة؛ ذلك ألف كل فرد فرد من ىؤالء 
المسلمين بوسعو أف يفسر اإلسبلـ كيفهمو كما يركؽ لون ذلك ألف القالب الذم كجههنا إليو ربنا 

في محكم كتابو إذا غاب أك ضاع أك أيىمل لم يبع ىنالك قالبه ييالبي فيو كاقع السلوؾ 
 .اإلسبلمي على النحو الذم ييرضي اهلل سبحانو كتعالى أبدان 

كمن أجل ىذا تجدكف أف كتاب اهلل عز كجل ييثني أكالن على رسولو محمد صلى اهلل عليو كسلم 
ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كيأمرنا باتباعو كاالقتداء بو كيقوؿهلل " ل قىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ًثيرنا  .كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى كى
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ثم إف كتاب اهلل عز كجل ىذا يلفت أنظارنا إلى أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليهمن فيثني 
 .بالري  البياف أنهم النخبة الممتازة من عباد اهلل سبحانو كتعالىعليهم كيأمرنا باتباعهم كييخبرنا 

انظركا إلى كبلـ اهلل عز كجل كىو ييثني على المهاجرين أكالنن ثم على األنالار ثانيانن ثم على من 
أيٍخرًجيوا جاء على غرارىم متبعان نهجهم ثالثانن يقوؿ أكالن عن المهاجرينهلل "ًلٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًينى ال ًذينى 
ناء ًمن ًديىارًًىٍم كىأىٍموىاًلًهٍم يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىاننا كىيىناليريكفى الل وى كىرىسيولىوي" كيمضي في الث

 .عليهم كمدحهم

يمىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم  ييًحبُّوفى مىٍن ثم ينتقل إلى الحديث عن األنالار فيقوؿهلل "كىال ًذينى تػىبػىو ءيكا الد ارى كىاإٍلً
ٍم ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى يىًجديكفى ًفي صيديكرًًىٍم حىاجىةن ًمم ا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىىَٰ أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًبهً 

 ."خىالىاصىةه 

 ثم يمضي فيثني على المسلمين الذين جاؤكا من بعدىم فيقوؿهلل "كىال ًذينى جىاءيكا ًمن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى 
يمىاًف كىالى تىٍجعىٍل ًفي قػيليوبًنىا ًغبلًّ لٍّل ًذينى   ٍخوىانًنىا ال ًذينى سىبػىقيونىا بًاإٍلً  ."مىنيوارىبػ نىا اٍغًفٍر لىنىا كىإًلً

ثم إف بياف اهلل يتابع بعد ىذا التفاليل الثناء على رسوؿ اهلل كأصحابو إجماالن فيقوؿ " مُّحىم ده 
نػىهيٍم" إلى  خر ااية التي تعرفوفر سيوؿي الل ًو كىال ًذي  .نى مىعىوي أىًشد اءي عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاءي بػىيػٍ

 ما معنى ىذا أيها اإلخوة؟

معنى ىذا أف اهلل عز كجل كضع لنا منهاج دينو كنظاـ شريعتو كأمرنا بالسير على صراطون ثم جعل 
الذم ييحتذلن كما ثناء اهلل على  من كاقع حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو المثل

رسولو كعلى المهاجرين كاألنالار من أصحابو إال دعوة لنا أف نجعل من كاقعهم المثل الذم 
 .ييحتذل في حياتنا

أما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذم كلفو اهلل سبحانو كتعالى ببياف ما أجملو كتاب اهلل فقاؿهلل 
ما نػيٌزؿ إليهم" فلقد كاف دأبو عليو الالبلة كالسبلـ أف يلفت  "كأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس

أنظار أمتو إلى أصحابون كأف يستأمنهم على اتباعهم كمحبتهم كالثناء عليهمن انظركا إلى قولو عليو 
الالبلة كالسبلـ فيما يركيو البخارم كمسلم من حديث أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو " ال 

صحابي  فلف أحدكم لو أنفع مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم كال تسبوا أصحابي ال تسبوا أ
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 ." ناليفو

فمن لم يشأ أف يقيم كزنان لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالالحي  من الركاية التي تنقل  
 .كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فلنو ال يستطيع أف ييكذب كبلـ اهلل سبحانو كتعالى

سورة الحشر تيثني على رسوؿ اهلل كعلى المهاجرين خاصة من أصحابو كعلى ىا ىي ذم خواتيم 
األنالار بعد ذلك من أصحابون ثم تثني على الذين جاؤكا فساركا كراءىم كنهجوا نهجهم ككاف 
 .دأبهم أف يسألوا اهلل أف ييطهر قلوبهم من الغل كاألحقاد اتجاه إخوانهم المسلمين السابقين

سورة الفت  كيف يثني اهلل عز كجل عمومان بعبارة عامة على سيدنا محمد  ثم انظركا إلى خواتيم
نػىهيٍم تػىرىاىيٍم ريك عنا  صلى اهلل عليو كسلم كعلى أصحابوهلل "كىال ًذينى مىعىوي أىًشد اءي عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاءي بػىيػٍ

ا يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىاننا" ىذا الكبلـ   كلو ثناءه على من؟ على جملة أصحاب رسوؿ سيج دن
اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كعندما نقوؿ أصحاب رسوؿ اهلل فلف  ؿ رسوؿ اهلل يدخلوف من بابو 
أكلىن ألف لهم الالحبة كلهم إلى جانب ذلك فضل القرابة من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 .كسلم

ي إيمانو باهللن كإيمانو بكتاب اهلل عز كجلن كإيمانو فهل ييعقل أيها اإلخوة أف يأتي مسلمه صادؽه ف
برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يطيل لسانو بقالة السوء في حع أصحاب رسوؿ اهلل؟! ىل 
يمكن ىذا؟ ال يمكن .. إال أف يكوف مجنونان كاهلل سبحانو كتعالى ال يحاسب من قد أفقده نعمة 

حقدان على رسوؿ اهلل كعلى أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل  العقل أك أف يكوف عاقبلن كلكنو ييضمر
 .عليو كعلى  لو كصحبو كسلمن ال يمكن إال أف يكوف األمر ىكذا أك ىكذا

كمن شاء أف ال ييقيم كزنان لؤلسانيد الالحيحة التي أجمع العالم كلو على دقتهان كعجيب منهج 
 سيما ما قد عرفناه من الدقة في البعد كالترفع عن الضعيف كعن الباطل كعن الموضوع منها ال

ركاية اإلمامين الجليلين البخارم كمسلمن من أراد أف يشكك في الحديث جملةن كتفاليبلن فهل 
بوسعو أف ييشكك في كبلـ اهلل؟! كىل بوسعو أف ييشكك أيضان في األسانيد التي من خبللها كصلنا  

الى عن األنالار كالمهاجرين في سورة كبلـ اهلل في سورة الفت ن ككصلنا كبلـ اهلل سبحانو كتع
 .الحشر؟ ال يمكن ىذا بشكلو من األشكاؿ
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رأيت من يبرر كيده ألصحاب رسوؿ اهللن كحقده على من كانوا سندان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلمن بل أكلئك الذين كصفهم رسوؿ اهلل بأنهم كرشو كعيبتو؛ أم أنهم الحالن الذين يقونو من 

عن األنالار صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. رأيت من يغطي حقده الدفين عندما السوءن قالها 
ينتقه من أصحاب رسوؿ اهلل كيسيء إليهمن بل ينظر يمينان كشماالن فلذا كجد المكاف مبلئمان 

 .أكسعهم سبابان كشتمان 

 ةن؟رأيت من يعتذر بأف في أصحاب رسوؿ اهلل منافقين كىل كل أصحاب رسوؿ اهلل أصحاب حقيق

 :ربما قاؿ لكم قائل منهم كبلمان من ىذا القبيل أيها اإلخوة فقولوا لو

ىل أعلن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قائمةن بأصحابو المنافقين حتى يكوف لك الحع في أف 
تفرز ىؤالء عن أكلئكن فتوسع المنافقين الذين رأيت قائمتهم التي كٌقع عليها رسوؿ اهلل شتمان؟ ىل 

 ؟رأيت ىذا

أال تعلم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يعلم خبر المنافقين الذين كانوا في المدينةن 
كلكنو لم يفضحهم كلم يتحدث عنهمن ككاف بيت سره في ذلك سيدنا حيذيفة رضي اهلل عنون كلم 

 يعلن حذيفة شيئان من ىذا إطبلقان بشكل من األشكاؿن ما معنى ذلك؟

صلى اهلل عليو كسلم يطلب من أمتو التأدب مع أصحابو جميعانن لم يعطن  معنى ىذا أف رسوؿ اهلل
اهلل الحع في أف ألتق  أسماءن أعتقد أنا أنهم منافقوفن كمن يطيب لحقدم أف يسمهم بسمة 
النفاؽن لم يعطن اهلل الحع في ىذا أبدانن ربنا سبحانو كتعالى لم يعطن الحع في أف أصف 

نفاؽ في ىذا العالرن لم يعطن الحع في أف أسمهم في سمة النفاؽ المنافقين الذين يمارسوف ال
كأف أرفع سمة اإلسبلـ عنهم كىم يدعوف اإلسبلـن بل أمرني أف أعاملهم على أنهم مسلموفن كأف 

 أكل سرائرىم إلى محكمة اهلل سبحانو كتعالى. فكيف بأصحاب رسوؿ اهلل؟

مةن في حع أصحاب رسوؿ اهللن كيقوؿ كيف يمكن لمسلم أف يغمض عينيو كأف يقيم لنفسو محك
ىا أنا ذا أعلم من ىم المنافقوفن أبو بكر منافع كعثماف منافع كفبلف منافع كفبلف منافع كفبلف 
منافعن أال أخبرني عن مستند تعود إليو في ىذا حتى أتبعكن في أم  ية من كتاب اهلل عز كجل 

ث ثابت من كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو رأيت أسماء ىؤالء في قائمة المنافقين؟ أـ في أم حدي
كسلم رأيت أف ىؤالء موصوفوف بالنفاؽ؟ أرنا لنتبعن أما أف تنطلع إلى قرارؾ ىذا من حقدو دفين. 
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فأشهد أف ىذا ما يبرأ منو كتاب اهلل عز كجل القائلهلل "كىال ًذينى جىاءيكا ًمن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػ نىا اٍغًفٍر 
يمىاًف كىالى تىٍجعىٍل ًفي قػيليوبًنىا ًغبلًّ لٍّل ًذينى  مىنيوالىنىا كىإًلًخٍ  بػىقيونىا بًاإٍلً  "وىانًنىا ال ًذينى سى

نحن نحمد اهلل أف جعلنا من ىذا الفريع الذم طهر قلوبهم من األحقاد إلى ىذه اللحظةن كيدعوف 
 .لحياة الدنيااهلل عز كجل أف تبقى قلوبهم طاىرة من األحقاد إلى أف يرتحلوا من ىذه ا

بشكلو من األشكاؿ ق ن فبل يجوز أف نوسع  -أيها اإلخوة  –ىذه حقيقة ال تغيب عن باؿ مسلم 
 .أصحاب رسوؿ اهلل شتمان ألف فيهم قلة من المنافقين

ثم إف العجب العجاب الذم ال يمكن لعقل أف يستوعبو بشكل من األشكاؿن أف نتالور أف الخير 
جدان ممن كانوا حوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىم  لو البررة محالوره في عدد يسير كيسير 

الكراـ الذين كل كاحد منهم سواد ألعيننان كعدد يسير جدان جدان بعد ذلك من بقية أصحاب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. إذان من ىم ااالؼ المؤلفة الذين انطلقوا إلى شرؽ العالم كغربو 

نو كتعالىن كأطفأكا ظبلـ الكفر بلشراقة كتاب اهلل سبحانو كتعالى كسنة رسوؿ فنشركا دين اهلل سبحا
 اهلل؟

 من ىم ىؤالء الذين انقذفوا إلى مجاىل افريقيا جنوبها كشمالها؟

 من ىم ىؤالء الذين كصلوا إلى جدراف الالين؟

 المعمور؟من ىم ىؤالء الذين اتجهوا إلى أقالى ما استطاعوا أف ياللوا إليو من العالم الغربي 

 من ىم .. من ىم الذم بهم فت  اهلل سبحانو كتعالى ىذه الببلد كلها؟

 !أفكاف كل ىؤالء ااالؼ ىؤالء العشرات الذين ال يزيدكف عن الخمسين

 أم عقل يستوعب ىذا أيها اإلخوة؟ كيف ىذا!؟

يم نحن في ىذا العالر ننشد أكؿ كأقدس كأعظم أساسات يعيد ىذه األمة إلى تالد مجدىا كعظ
سلطانها أال كىو الوحدةن كلكم يعلم أننا ابتلينا بالتمزؽن كمن ثم ابتلينا بالفقرن كابتلينا باستبلب 
حقوقنان كابتلينا بتسل  األعداء كلهم علينان ككاف ىذا كلو فركعان عن خسارة أساسية كبرل أال 

هلل عز كجل بهان كنحن كىي زكاؿ التضامن الذم أكرمنا اهلل عز كجل بون زكاؿ الوحدة التي متعنا ا
اليـو كلما تبلقينا في أم مناسبة من المناسبات نهيب بأنفسنا أف نعود فنتضامنن أف نقف تحت 
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مظلة ال إلو إال اهلل محمده رسوؿ اهللن كأف نطهر قلوبنا من األحقادن كأف نترؾ الناس لمحكمة 
 .الدياف سبحانو كتعالى

ا يزيدكف في بتر أعضاء ىذه األمة بعضها عن بعضن كلكننا نعود فننظر فنجد أف ىنالك إخوة لن
ننظر فنجد من ال يقيموف لقدسية الوحدة أية كزفن يحاكلوف جاىدين أف يحيلوا إسبلـ ىذه األمة 

 .إلى مذاىب متالارعة ييفني بعضها بعضا

 !كيف يمكن أف أتالور أف إنسانان يمعن سيران في ىذا الطريع أنو مخله لدين اهلل؟

أتالور أف إنسانان يمعن في تمزيع جسم األمة اإلسبلمية كتحويل دين اهلل إلى كيف يمكن أف 
 مذاىب متالارعة متآكلة؟

 كيف أتالور أنو يخله لقوؿ اهلل عز كجل " كاعتالموا بحبل اهلل جميعان كال تفرقوا "؟

 كيف يمكن أف أعتقد أف ىذا اإلنساف مخلهه لهذه الدعوة الربانيةن كأنا أنظر كأجد كيف يتسرب
سران في غبش الظبلـ ليهمس في عقوؿ البسطاء كالسذج من الناس بالكلمات كاألفكار التي تملئ 

 !قلبو حقدان على أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛ بأم كسيلة من الوسائل. كيف؟

أيها اإلخوة إذ استطعتم أف تخدموا دين اهلل في ىذا العالر بوسيلة من الوسائل تجعلكم مقربين 
اهلل تضعكم في مالاؼ المجاىدين في سبيل اهللن فاعلموا أف ىذا الطريع ىو التعاكف لرأب إلى 

الالدعن كلجمع كلمة ىذه األمة تحت مظلة ىذا الدين اإلسبلمي الحنيف الذم جعل اهلل ظاىره  
كباطنون فبل تقالركا في أف تسعوا سعيكم دائمان أف تردموا كل ما يمكن أف يحفر في سبيل تمزيع 

 .ىذه األمةن كفي سبيل إبعاد المسلمين بعضهم عن بعض صرة 

كاعلموا أف أصابع البغي الخارجية تندسن كاعلموا أنها تشتغلن كاعلموا أنها تخط ن كاعلموا أف 
الهدؼ في ىذا العالم كلو يطوؼ حوؿ شيء كاحد أال كىو التخله من إسبلمكم كال يمكن 

بعضهم على بعضن فمن كاف مخلالان هلل ال  التخله من اإلسبلـ إال بتسلي  فئات المسلمين
 .يمكن أف يجند لهؤالء ااثمين إطبلقان 

نحن نقف عند كبلـ رسوؿ اهللهلل "ال تسبوا أصحابي ال تسبوا أصحابي فلف أحدكم لو أنفع مثل 
أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم كال ناليفو" كانظركا إلى كلمة أصحابين جمعه مضاؼه إلى الضمير. 

ن أم ال تسبوا أيان من قاؿ علماء العر  بيةهلل الجمع المضاؼ إلى الضمير لفظه من ألفاظ العمـو
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أصحابين محكمة اهلل سبحانو كتعالى ىي التي تنظر إلى سرائرىم ىكذا يقوؿ اهللن ىكذا يقوؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمن أراد أف يرتاب في كبلـ رسوؿ اهلل فما أعتقد أنو يستطيع أف 

 .ـ اهلليرتاب في كبل

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ؽواٍخ اٌل٠ٓ .. شوف ٠ّٕؾٗ هللا ٌٍّٛفم١ٓ ِٓ ػجبكٖ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

عندما نيذكر أنفسنا كنيذكر إخواننا بواجب النهوض بحراسة ىذا الدينن ككاجب القياـ بما كظفنا 
كالنهي عن المنكر كما قد حدثتكم في اهلل سبحانو كتعالى فيو من كاجب األمر بالمعركؼ 

األسبوع الماضين فمعاذ اهلل أف يكوف دافعنا إلى ذلك أف نتالور بأننا نحن الذين نحمي ىذا 
الدين من السهاـ المالوبة إليون كبأننا نحن الذين ننسج الحالن الذم يقيو من شر األعداء 

ن الحوؿ كالقوةن كإنما ىي كظيفة كالمعتدينن بل إننا لنعلم أننا ال نملك في ىذا شركا نقير م
أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى بهان كمهمة أقامنا اهلل عز كجل عليهان فيجب أف نؤدم ضريبة ىذه 

 .المهمةن كيجب أف نؤدم ضريبة ىذا الشرؼ الذم متعنا اهلل سبحانو كتعالى بو

حراسة دين اهلل سبحانو  أما اإلنتالار لدين اهلل سبحانو كتعالىن فالذم ينتالر لو ىو ديٌانون كأما
كتعالى فالذم يحرسو ىو ذاؾ الذم نزلو كىو الذم قاؿ في محكم تبيانوهلل "إن ا نىٍحني نػىز ٍلنىا الذٍٍّكرى 

ًإن ا لىوي لىحىاًفظيوفى   "كى

ينبغي أف نعلم ىذه الحقيقة جيدانن كلكن ينبغي أيضا إذا علمنا أف اهلل سبحانو كتعالى ىو الذم 
ذم يحمي شريعتون ينبغي أف ال تحملنا ىذه الحقيقة إلى أف نتقاعس عن القياـ ينالر دينو كىو ال

 .بواجباتنا فنقوؿهلل إف للبيت ربان يحميون ال ... ىذا شيء ألـز اهلل بو ذاتو العلية
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ثم إف ىنالك شيئان  خر ألـز اهلل بو عباده. أمرىم أف يأمركا بالمعركؼ كأف ينهوا عن المنكرن كأف 
كد اهلل في بيوتهمن في أىليهمن في مجتمعاتهم جهد استطاعتهمن فتلك الحقيقة ال قوامين على حد

 .تيلغي ىذا الواجبن كىذا الواجب ما ينبغي أف يينسينا تلك الحقيقة

كعندما أريد أف أؤكد ىذه الحقيقة التي ينبغي أف نتبينهان فينبغي أف أيذكركم مرة أخرل بأف ال 
د عن ما أمرنا اهلل بون كللتخاذؿ عن القياـ بالواجب الذم شرفنا نجعل منها أداةن للكسل كلبلبتعا

 .اهلل سبحانو كتعالى بو

إف المالطفى صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ فيما ركاه الطبرانيهلل "إف اهلل ليؤيد ىذا الدين بالرجل 
الفاجر" كالحديث صحي ن كسنده صحي . "إف اهلل ليؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر"؛ أم قد تجد 
أناسان يحاربوف دين اهلل عز كجل كال يألوف جهدان في العبث بشرائعو كأحكامو كمعتقداتون كتنظر 
كإذا بقدر اهلل عز كجل قد سار بهؤالء الناس بنقيض ما استهدفوهن تنظر كإذا باهلل عز كجل قد 

كجلن ىذه  جعل من مكائد ىؤالء الناس قبسان جديدان ييبالر عباد اهلل سبحانو كتعالى بدين اهلل عز
 .الحقيقة ماثلةه للعياف لو أننا تأملنا كتدبرنا

اإلنساف كما أنو ال يستطيع بلسانو كببيانو أف يجعل من نفسو حارسان لدين اهللن فكذلك الهداموف 
ال يستطيعوف ببياناتهم كال بأقوالهم كال بألسنتهم أف يحطموا شيئان من دين اهلل سبحانو كتعالىن فبل 

خلع الحماية لدين اهلل بجهدم كال ااخركف يستطيعوف أف يحققوا أسباب الهدـ أنا أستطيع أف أ
لدين اهلل سبحانو كتعالى بجهودىم بشكلو من األشكاؿ. كألمرو ما أراد اهلل في بيانو المحكم ىذه 

ًإال  أىٍف ييًتم  نيورىهي كىلىٍو كىرًهى  الحقيقة. فهو القائلهلل "ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى الل وي 
اًفريكفى"ن ثم يؤكد  البياف اإللهي ىذه الحقيقة مرةن أخرل فيقوؿهلل "ييرًيديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى الل ًو  اٍلكى

اًفريكفى". كبلـه ربانيه مينزؿ كحيان على رسول و محمدو صلى اهلل بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىالل وي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
 .عليو كسلمن كلكم يقرأه صباح مساء

 .كانظركا إلى كاقع الدنيا كيف يالدؽ بياف اهلل سبحانو كتعالى

ألدفع نفسي كأدفعكم للكسل كالتقاعس عن النهوض بالواجب  -مرةن أيخرل أؤكد  -ال أقولها 
وظيفة التي شرفنا اهلل الذم شرفنا اهلل بون بل ألدفع نفسي كأدفعكم إلى مزيد من االىتماـ بال

 .سبحانو كتعالى بها
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 ."كلقد استوقفتني كلمة "بًأىفٍػوىاًىًهٍم" "ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهمٍ 

إذا تجاكزنا التعبير الببلغي الذم يشبو البياف اإللهي فيو المحاكالت المختلفة التي يتفنن بها 
ينفخ نفخان ضعيفان جدان جدان في سراجو محالنو ضد العواصفن فضبلن أعداء دين اهلل عز كجل بمن 

عن نفخة فمو تافهةو ال قيمة لهان إذا تجاكزنا ىذا التشبيو البليغ فلنتبين المعنى الذم ترسمو ااية 
يرددكنها في  لكلمة بأفواىهمهلل "ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم" بألسنتهم بقالة السوء التي

حع اهلل كفي حع دينون باألكاذيب التي تنطع بها ألسنتهم كتلوكها أفواىهم كذبان كافتراءن على اهلل 
 .سبحانو كتعالى. الفم ىو مالدر حرب دين اهلل سبحانو كتعالى عند ىؤالء

 علم ذلككيف يحاربوف دين اهلل؟ بما يتقولونون بما يفتركنون بما يكذبونو كاألمثلة كثيرة ككلكم ي 
أداةه كاحدة يطمعوف من خبللها أف يطفئوا ىذه الجذكة التي اتقدت منذ األزؿ كلن تنطفئ إلى ..

أف يرث اهلل األرض كمن عليهان يريدكف أف ييطفئوا ىذه الجذكة باألكاذيب التي تالطنعها ألسنتهم 
أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى الل ًو كالتي تلوكها أفواىهم. فهذا ىو معنى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ييرًيديكفى 

بًأىفٍػوىاًىًهٍم" ككأنو يلفت نظرنا إلى جنوف ىؤالء الناسن لو كاف ىذا النور شيئان اخترعو أناس أمثالهم 
بطاقةو مما يأتي بو البشرن لكاف العقل يمكن أف يدفع ىؤالء الناس إلى أف يقاموا قوة بقوة مثلهان 

أخرلن كلكن ماؿ لهؤالء الناس يتحركوف في كاد من  إلى أف يقاكموا خطة بشرية بخطة بشرية
الحماقة ال حدكد لون إنهم يحاكلوف أف يطفئوا نوران لم تشعلو يد بشريةن كلم توجده طاقة إنسانيةن 

كإنما ىو نور اهلل سبحانو كتعالى ذاؾ النور الذم أشار إليو البياف اإللهي إذ قاؿهلل "اهلل نوري 
 "السمواًت كاألرض

نساف تافو أف ييطفئ النور الذم أشرقت بو السموات كاألرضن أال كىو نور اهلل كيف يمكن إل
 .سبحانو كتعالىن ال يمكن لهذا أف يتم أبدان 

كأعود بعد ىذا فأقوؿ عندما ذكرتكم في األسبوع الماضي بواجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن 
التي شرفنا اهلل عز كجل بها؛ المنكرن إنما أحمل نفسي كأحمل كل مسلم على تنفيذ ىذه الوظيفة 

 .دفعان للضريبة التي طوقنا اهلل بها؛ ضريبة العبوديةن ضريبة المنن التي أكرمنا اهلل سبحانو كتعالى
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أمرنا اهلل سبحانو كتعالى أف نكوف جندان من الجنود الذين شرفهم اهلل سبحانو كتعالى بالدعوة إلى 
موالىم كخالقهم سبحانو كتعالىن كلتعلموا أنكم إف دينون بالدعوة إلى شريعتون بتعريف الناس ب

نكالتم على أعقابكم كلم تحملوا ىذا الشرؼ الذم شرفكم اهلل عز كجل بون فلسوؼ تطردكف 
من دائرة ىذه المكانة التي بوأكم اهلل إياىا كلسوؼ يستبدؿ اهلل سبحانو كتعالى بكم  خرين ثم ال 

 .يكونوا أمثالكم

 هلل العظيمأقوؿ قولي ىذا كأستغفر ا
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 ٌٙنا غلد اٌؼوٚثخ فٟ ِٙت اٌو٠ؼ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو  نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 
م على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيك

 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف اهلل سبحانو كتعالى قد حٌمل عباده مهمةن عظيمة شٌرفو اهلل سبحانو كتعالى بها كرفعو بها إلى 
أعلى من رتبة المبلئكةن كقد أشار إلى ىذه المهمة بياف اهلل سبحانو كتعالى في أكائل كتابو 

ًة ًإنٍّي جىاًعله ًفي  ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى ًلٍلمىبلى المحكم المبين في قولو سبحانو كتعالى خطابان للمبلئكةهلل "كى
ًليفىةن"ن فكلمة الخليفة ىذه تعبيره عن الرسالة التي شٌرؼ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف بهان  اأٍلىٍرًض خى

التي أنزلها على رسلون كمن خبلؿ الوحي كىي رسالةه شرحها اهلل عز كجل لو من خبلؿ الكتب 
 .الذم بينو اهلل سبحانو كتعالى شرحان كإيضاحان كتفاليبلن 

كما أعلم أٌف ىنالك مهمة شٌرؼ اهلل عز كجل بها أمًّ من خليقتو أجىٌل كأعلى من شرؼ ىذه 
خليفة المهمة التي تجعل من اإلنساف خليفة عن اهلل سبحانو كتعالى فوؽ ىذه األرضن كمعنى كونو 
عن اهلل فوؽ ىذه األرض أم ميكٌلفان بأف ينفذ المبادئ التي تيبرز عدالة اهلل سبحانو كتعالى في 

األرضن ميكٌلفان بأف يينفذ المبادئ التي توض  حكمة اهلل سبحانو كتعالى كرحمتو بين عبادهن ككاف 
يضطر عباده إليهان من  من اليسير أف ييبرز اهلل عز كجل ىذه الالفات لذاتو العلٌية من خبلؿ غريزة

خبلؿ طبيعةو يحمل اهلل سبحانو كتعالى البشر على اتباعهان كإذا بهم مظهره لعدالة اهلل عز كجل 
 .كلرحمتو كلحكمتو
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كلكنو سبحانو كتعالى شاء أف يسمو باإلنساف فوؽ مستول الحيوانات األخرلن كشاء أف يضع 
صفات اهلل عز كجل عدالن كحكمةن كرحمةن  أمامو ىذه المبادئ التي إف نيفذت تجلت من خبللها

كإحسانانن شاء اهلل عز كجل أف يضع ىذه المبادئ بين يدم عباده ليينفٍّذكىا باختيارو منهمن كليسعوا 
إلى تطبيقها بلرادة حرة منهمن فبوسعهم أف يينفذكا كأف ال يينفذكان كلكن اهلل سبحانو كتعالى كلفهم 

 .ذه المسؤكليةبذلك كشرفهم بحمل ىذه المهمة كى

فعندما ينهض ىؤالء الناس بتنفيذ ىذه المبادئن كىي كثيرة كمتنوعةن فتتجلى من خبلؿ ىذه 
المبادئ صفة العدالة اإللهية صفة الحكمة الربانيةن صفة الرحمة كاالحساف في ذات اهلل عز 

ليست خبلفة  كجلن فلف اإلنساف يكوف بهذا قد قاـ بوظيفة الخبلفة عن اهلل سبحانو كتعالىن إنها
الحاضر عن الغائب كما قد يتوىم اإلنسافن كلكنها خبلفة من شٌرفهم اهلل عز كجل بتنفيذ مبادئو 

 .باختيار منهم كإرادة

 تيرل ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الشرؼ؟

 ىل حمل اإلنساف ىذه األمانة فنفذىا كما كيلٍّف بها؟

ةى عىلىى الس مىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىٍينى أىٍف يىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى كجل اإللو القائلهلل "ًإن ا عىرىٍضنىا األىمىانى 
ا اإًلٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوال"ن حملها اإلنساف ألف اهلل قضى عليو أف يحملها  هىا كىحىمىلىهى ًمنػٍ

 ."رؼ؟ "ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوالتشريفان لو كتكريمان. كلكن ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الش

كال يعنيني أف أتحدث عن فئات الناس فيما مضىن من منهم كانوا على مستول ىذه الخبلفة عن 
اهلل عز كجل فنػىٌفذكا المبادئ التي كظفهم اهلل ككٌلفهم بتطبيقهان كمىن ًمن الناس نكه على عقبو 

نيني أف أتحدث عن تلك األمم الخوالين فلف كأعرض عن ىذا الشرؼ الذم شٌرفو اهلل بو؟ ال يع
ٍبتيٍم كىالى تيٍسأىليوفى عىم ا   األمر كما قاؿ اهلل عز كجل "تًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت لىهىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيم م ا كىسى
انيوا يػىٍعمىليوفى" إنما األىم من ذلك أف نسأؿ عن أنفسنان ىل عرفنا ىذه الرسالة التي طوؽ اهلل  كى

 عناقنا بها كالتي شرفنا بها كحم لنا مسؤكلياتها؟أ

عندما أبحث عن جوابو عن ىذا السؤاؿ أشعر بالخجل الذم ييذيب اإلنساف أماـ مواله كخالقو 
عز كجلن كعندما أنظر إلى فئات الناس كالكثرة الكاثرة منهم كىم يتسائلوف عن ىوياتهم كعن 

دم منهم كاحد إلى ىذا الشرؼ الذم طٌوؽ اهلل عز كظائفهم التي ينبغي أف ينهضوا بهان فبل يهت
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كجل بو أعناؽ عبادهن كال يستبين كاحد منهم ىذه الرسالة التي سما اهلل عز كجل بعباده صيعيدان 
بسببها إلى أعلى من درجة المبلئكةن ال أجد في ىؤالء الكثرة الكاثرة مىن يينبو أك يتنبو إلى ىذه 

نا اهلل سبحانو كتعالى بها عن اهلل عز كجلن بل يتطوح الكل في  الخبلفة التي ىي أعظم رسالة كظف
 .كبلـو يشمئز منو المنطع كيشمئز منو العقل كبلـ غريب عن ىوية اإلنساف المسلم

ىذا الشرؼ الذم سما اهلل عز كجل بنا إلى مكانتو الباسقةن كلكم يقرأه في كتاب اهلل عز كجلن  
رضن كما كظيفتو التي كيلف بها اليـو كالتي سييسأؿ كلكم يعلم ما مهمة اإلنساف فوؽ ىذه األ

عنها غدانن كقد تجمعت اايات الكثيرة التي تعبر عن ىذه الرسالة التي شٌرؼ اهلل بها اإلنساف في 
ًليفىةن" ىي الخبلفة عن اهللن كلمة  اًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى ًة ًإنٍّي جى ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى ىذه الكلمةهلل "كى

احدةن ىي الجواب عن من يريد أف يسأؿهلل ما ىي الهوية العربية التي ينبغي أف نبحث عنها ك 
 كنتمسك بها؟

مهمة العرب كمهمة سائر البشرن أف يعلموا أنهم عبيده هلل عز كجلهلل "ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت 
ا"ن ثانيانهلل على ىؤالء ا لعبيد أف يتبينوا المبادئ التي أكحى اهلل عز كىاأٍلىٍرًض ًإال   ىًتي الر ٍحمىًن عىٍبدن

كجل بها إليهم عن طريع رسلو كأنبيائو؛ فينفذكىا فوؽ األرضن كيطبقوىا على أنفسهم كذكيهم 
 .كمجتمعاتهمن كإذا بهم غرسوا كاستنبتوا عدالة اهلل فوؽ ىذه األرض كرحمتو كحكمتو كإحسانو

 .كتعالى ىذه الخليقة المتميزة بهاتلك ىي مهمة اإلنساف التي شٌرؼ اهلل سبحانو 

فمن عجبو أننا نقرأ كتاب اهلل عز كجل صباح مساءن أك نيقًرؤه إذاعاتنان أك نسمعو في مناسباتنان 
ثم إننا نتطوح ذاىلين جاىلين مضطربين حوؿ اإلجابة عن سؤاؿ يقوؿهلل من ىو اإلنساف العربي؟ 

 كما ىي ىويتو؟

ف يقودنا إلى المعرفة حتى كلو قالرنا في التطبيعن كاف ينبغي ىذا الكبلـ كاف ينبغي أقل المراتب أ
أف يعلم الكل أف ىويتنا أننا عبيد هلل عز كجلن كأف رسالتنا تتمثل في أف نضع عبوديتنا هلل موضع 
التنفيذن فنينفذ األكامر التي خاطبنا اهلل سبحانو كتعالى بهان إف نفذنا ذلك أك لم ننفذ على أقل 

نعلم أف ىذه ىي ىويتنان أما أف ندكر في دائرة مفرغة كنقوؿهلل إف ىوية اإلنساف  المراتب ينبغي أف
العربي ىي أنو ينطع بالعربيةن كيعيش فوؽ أرضو عربيةن كيتفاعل مع األىداؼ العربيةن فهذا كبلـه لو 

حفظتو كما يحفظو التبلمذة الالغار في مدارسهمن كأخذت تكرره في كل يوـو ألف مرة إلى أف 
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 .مرؾ مئة عاـ لن ييقدـ ىذا الكبلـ كلن يؤخر من حياتك شيئان ييالب  ع

ىا نحن ننطع باللغة العربيةن كنعيش فوؽ أرض عربيةن ككله منا يتفاعل لكن يتفاعل باألماني 
كاألىداؼ التي يؤمن بها كالتي يتالورىان فهذا ىدفو أف يكوف لالان يسرؽ األمواؿن كذلك ىدفو 

ؽ حواجز العفاؼن كذلك أمنيتو أف يجمع الماؿ من حيثما أف يكوف لالان يسرؽ الشرؼ كيختر 
أمكن بالرشاكم كغير الرشاكم ليبني لنفسو مجدان باذخان كغنىن ال تألكو النيراف. كل ىذه أماف 
عندما ال يكوف ىنالك سلطافه ممن ىم فوؽ البشر يقود البشر إلى رسالة. من الذم يحملني 

ك ييكلفك بمهمة؟ ماداـ البشر كلهم يتحركوف على الرسالة؟ من يستطيع أف يكلفني بمهمة أ
 .مستولن من اإلنسانية الواحدة

متى كاف العربي لو شأنو في العالم أيها اإلخوة؟ كيلد شأنو في العالم عندما كعى رسالتو التي قاؿ 
ًليفىةن". عندئذو تحوؿ اإلنساف ا لعربي من اهلل عز كجل عنها للمبلئكةهلل "ًإنٍّي جىاًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى

رجلو تافو يعيش على ىامش التاريخ كيعيش على ىامش الحياة ال قيمة لو في المجتمعات كال اسم 
 لو بين الحضاراتن تألع اسمو صيعدان. كلكن كيف تألع؟

عندما خضع كذؿ لمعنى العبودية هلل كحدهن ثم أصغى السمع إلى بياف اهلل عز كجل كالرسالة التي 
ىذا الرجل العربي بلساف الحاؿ كبلساف المقاؿ لبيك اللهم لبيكن كانقذؼ حٌملو اهلل إياىان فقاؿ 

إلى شرؽ العالم كغربو يدعو إلى اهلل سبحانو كتعالىن كيعرؼ الناس برسالة اهللن كيقيم من نفسو 
خليفة عن اهلل سبحانو كتعالى لينفذ مبادئ العدالة اإللهية فوؽ األرضن عندئذو كيلدت للعرب 

جد من يسمونهم اليـو باإلنساف العربين كنحن اليـو إنما نتباىى بالدل ذلك قيمةن عندئذ كي 
 المجدن كمن أين انبثع ذلك المجد؟

لم ينبثع ذلك المجد إال من جراء شيء كاحد أال كىو أف أكلئك العرب أصغوا السمع إلى 
يذ أكامره رسالتهم التي ينبغي أف ينهضوا بها؛ رسالة الخبلفة عن اهلل فوؽ ىذه األرض في تنف

 .كتطبيع تعليماتون فجعل اهلل سبحانو كتعالى منهم خير أمة أخرجت للناس

ىذه حقيقةه يعرفها كل أحدن فمالنا نتطوح؟! قالرنا في التطبيع فهل نقالر حتى في العقيدة 
 كالعلم! فبل نعلم ما ىي ىويتنا كنقف عند الفرع كننسى األصل الذم إليو الفضل؟
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العربية .. كالتفاعل مع األىداؼ العربيةن ال قيمة لهذا الكبلـ كلو إف لم  الرجل العربي .. كاألرض
تربطو باألصلن العركبة من الذم استولدىا؟ اإلسبلـ. كلم يكن قبل اإلسبلـ للعركبة ظل إطبلقانن 
بل إف تذكر المتذكركف العرب كالعركبة فلنما يتذكركف من ذلك ما تشمئز منو التالورات من 

 .جهالة كتخلف كنحو ذلكعادات كأكضاع ك 

تمنيت لو أف ىؤالء الذين يتطوحوف في التساؤؿ عن الهوية العربيةن تمنيت لو أنهم تذكركا الكلمة 
التي قالها رئيس ىذه األمة رئيس ىذه الدكلة ككنت شاىد عيافن تمنيت لو أنهم جعلوا منها نقطة 

ـ ىو الذم أكجد العركبةن ىذه نقاشهلل إف العركبة ليست ىي التي أكجدت اإلسبلـن كلكن اإلسبل
كلمة مختالرة جامعةن أم لم يكن للعرب شأفه ييذكر لوال تمسكهم باإلسبلـن كىيهات ىيهات أف 

نقوؿ أف الحضارة اإلسبلمية من معطيات العركبة إطبلقانن فليس الفضل للعركبة في إيجاده 
ضارة العربيةن فلذا كاف الحضارة اإلسبلميةن كلكن الفضل كل الفضل لئلسبلـ في أنو أكجد الح

 ىذا الكبلـ كاضحانن

إذان .. رسالتنا تنبع من إسبلمنا الذم ىو األصل كالموجد؟ أـ إف رسالتنا تنبعي من العركبة التي ىي 
 .ثمرةه كفسيلة جاءت ثمرة لئلسبلـ؟ الجواب كاض ه أيها اإلخوة

اضحة كرسالتنا جلية مقركءة أقوؿ ىذا الكبلـ لكي أيحذركم من أف تضيعوا في المتاىاتن مهمتنا ك 
أال كىيهلل أف نضع عبوديتنا هلل موضع التنفيذ. فنقوؿهلل اللهم إنا عبيد لك بالقالر كاالضطرارن كىا 

 نحن نسير سيرة العبيد لك باإلرادة كاالختيار. كيف نمارس عبوديتنا هلل باإلرادة كاالختيار؟

عد عنهان بأف نكوف حراسان على مبادئو بأف نالغي إلى أكامره فننفذىان بأف نالغي إلى نواىيو فنبت
كنجاىد في سبيل حراسة ىذه المبادئ كرعايتها بأنفسنا أكالن كفي أسرنا كأىلينا ثانيان كفي المجتمع 
ثالثانن عندئذو ستجدكف كيف يجمع اهلل شملكمن ككيف ييوحد كلمتكمن ككيف يفجر مرة أخرل 

ؿ ااخرين مرة أخرل كما أذٌلهم من قبل ..  قوتكم من داخل األرض التي تعيشوف فيهان ككيف ييذ
كل ذلك بيد اهلل سبحانو كتعالىن ال تعرضوا عن الرسالة التي شرفكم اهلل بها كانهضوا بها نهوض 

 .إنسافو كرمو اهلل سبحانو كتعالى كسما بو فوؽ رتبة المبلئكة

ن بدين اهلل كلقد قلت لكم قبل أياـهلل إف الاليف من كل عاـ ساحة للمزيد من كيد المتربالي
لمبادئ دين اهلل سبحانو كتعالىن كما من صيف عاـو من األعواـ إال كيستغل الكائدكف لدين اهلل عز 



  

 ~1973 ~ 
 

 .كجل ليجعلوا منو سبيبلن إلى تمزيع األخبلؽن تمزيع الفضيلة كمن ثم تمزيع األسرة

التاليةهلل توجد كقد علموا أف المبادئ اإلسبلمية التي شرفنا اهلل عز كجل بها تيحقع األىداؼ 
اإلنساف الميتخلع بأسمى الخلع اإلنساني السامي كمن ثم تيوجد ىذه المبادئ األسرة اإلنسانية 
المتماسكة الراسخة كال تتماسك األسرة إال بطوؽ الفضيلة كاألخبلؽن كمن ثم فلف المبادئ 

نيان المجتمع ثالثان اإلسبلمية توجد شبكة المجتمع اإلنساني المتماسكن ىكذا الفرد أكالن األسرة ثا
.. كمن ثم فلف أعدائكم كإف أعداء ىذا الدين يسيركف قدمان لتقويض ىذا كلون يسيركف في سبيل 
إفساد الفرد كزجو في طرؽ الرذيلة بأنواعهان كمن ثم يتجهوف إلى األسرة لتقويضها كتحويلها إلى 

ةن كال يمكن لؤلسرة أف أنقاضن كالذم ييالغي جيدان سيتبين الخط  التي تهدؼ إلى نسف األسر 
تتماسك إال بواسطة كاحدةن أال كىي كاسطة الخلع اإلسبلمي الراسخ كالفضيلة كالعفةن فلذا 

انهارت أخبلقية الفردػن كمن ثم انهارت األسرة كتحولت إلى أنقاض ما الذم سيحدث بعد ذلك؟ 
يتمتع بو من قوةو كمهمة ينهار المجتمع كلون كإذا انهار المجتمع كلو كضاعت البقية الباقية مما 

كغنىن كما إلى ذلكن فلف الويرٌاث الذين يتربالوف بهذا المجتمع سوءن يتكالبوف لتقسيم ميراث ىذه 
األمةن أرضان كحقوقان كغنىن كثركاتن كل ذلك سيتم عندئذون كمن ثم فلف على كل منكم أف يكوف 

ن الساىرة على ىذا فينبغي أف عينان ساىرة على أسرتو كأكالده كبناتون كإذا كانت لكم األعي
 .تتضاعف ىذه األعين في كل صيفو من كل عاـ

تبينوا ىذه الحقيقة أيها اإلخوة أكلئك الكائدكف يجعلوف من ىذا الاليف سبلحان كأداةن لكي 
ينشطوا النشاط الميضاعف في سبيل نسف األسرة كفي سبيل القضاء عليهان كفي سبيل تحويل 

بع فطرتو اإليمانية إلى صراط اهلل عز كجلن لًييبعدكه عن ىذا الالراط الشاب الميلتـز كالثائر ط
 .كليزجوه من حياتو في متاىاتو ال عودة منها إلى الحع إطبلقان 

فمن اتبع ىذا النهج كفقو اهلل سبحانو كتعالىن كاالستعانة باهلل كالقوة كلها من اهلل سبحانو كتعالىن 
م خيره من المؤمن الضعيف كفي كلو خير استعن باهلل كال كصدؽ رسوؿ اهلل إذ يقوؿهلل "المؤمن القو 

 ."تعجز

 .كونوا قٌوامين على أسركمن كونوا قوامين على أخبلؽ أكالدكمن كونوا قوامين على أخبلؽ بناتكم
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قرأت بيانان صدر من جهة ما يقوؿهلل إف الشباب الذين يعيشوف ما بين الخامسة عشر كالخامسة 
ا يبلغوف مليونين كنالف تقريبانن كىؤالء ينبغي أف يكوف الهدؼ ينبغي كالعشرين من العمر في سوري

 أف يكوف ىؤالء الشباب الهدؼ الذم ينبغي أف نستغلهم لتطبيع الذم ما نريد أف ننفذه في حقهم
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 ؽزٝ ال رمغ فٟ َشَون اٌلعبعٍخ

 

 

مىزيده ن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسك ن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم 
 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .أٌما بعدي فيا عباد اهلل

من ينبغي أف يثقوا بهم في حديثهم عن اإلسبلـ  كثيركف ىم اإلخوة الذين يسألوف في حيرة عن
كبيانهم ألموره كطرحهم للفتاكل المتعلقة بهمن من ىم الذين يؤخذ بكبلمهم كمن الذم ييطرح  

 كبلمهم كييرمى بو عرض الحائ ؟

كأقوؿ لهؤالء اإلخوة ما قالو اإلماـ مالكهلل "إف ىذا العلم دين فانظركا عمن تأخذكف دينكم". ىذا 
س الذم ييخرج ىؤالء اإلخوة من دائرة الحيرة من ىذا األمر الذم يسألوف عنون ميزافه ىو المقيا

 ."دقيع كقياس كاض ن "إف ىذا العلم دين فانظركا عن من تأخذكف دينكم

كمعنى ىذا الكبلـهلل أٌف عليك أف تنظر إلى ىذا الذم يتحدث عن اإلسبلـ أك يكتب فيو أك يالنع 
انظر إلى كاقعو كراقب سلوكو في كاقعو المنفرد الشخالي بينو كبين  الفتاكل تلو الفتاكل بػأمورهن

نفسون فلف رأيت أنو مستقيم على صراط اهلل سبحانو كتعالى ملتزـه بأكامره ال يخرج عن  داب 
اإلسبلـ ككصايا اهلل عز كجل كىدم رسولو صلى اهلل عليو كسلمن فاعلم أٌف ىذه اإلنساف إف تكلم 

م بلخبلصو كصدؽن حتى لو أخطأ فخطأه قابل لئلصبلح؛ ذلك ألنو إنما عن اإلسبلـ فلنما يتكل
يريد معرفة الحقيقة كبيانها للناسن كفي ىذه الحالة ما أيسر أف ييالح  خطأه بالنسبة لمن تبين 

 .بكبلمو الخطأ

 



  

 ~1976 ~ 
 

أما إف رأيت ىذا الذم يتحدث عن اإلسبلـ أك يكتب فيون رأيتو شاردان في سلوكو عن سىنن الدينن 
ملتزـو بأكامر اهلل سبحانو كتعالىن ال يراقب اهلل سبحانو كتعالى في معامبلتو للناس كفي أموره  غير

المالية المختلفةن فكن من كبلمو ىذا على حذرن كإياؾ أف تأخذ بشيءو مما يقوؿ أك أف تأخذ 
إف ىذا بشيءو مما قد يكتب. ىذا معنى قوؿ اإلماـ مالك إٌف ىذا العلم إشارة إلى علم الشريعة "

 ."العلم دين فانظركا عمن تأخذكف دينكم

كأنتم تعلموف أيها اإلخوة أف الشهادة ال تيقبل أماـ القضاء إال إذا ثبتت عدالة الشاىدن كثبت 
الدليل على أنو غير ساق  المركءةن كأنو قويم العدالةن كإذا كاف األمر كذلك .. كىذه حقيقة 

لمينن فلف كبلـ الذم يتكلم عن اهلل كرسوؿ اهلل صلى معركفة ينبغي أف ال يجهلها أحد من المس
اهلل عليو كسلم أخطر من شهادة الشاىدينن الشاىد الذم ال تيقبل شهادتو إال إذا ثبتت عدالتو 
إنما يتكلم عن عباد اهلل كيالف ما يعرفو من أحوالهمن أما اإلنساف الذم يتكلم عن اهلل أك 

م فهذا اإلنساف أخطر في عملو كفي كبلمو من ذاؾ يتحدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل
 .الذم يتكلم أك يتحدث عن عباد اهلل عز كجل

الخطأ في كبلـ اإلنساف عن اإلنساف أمره ييمكن أف ييقبلن كيمكن أف ييالح ن كال تكوف الماليبة 
لحعن فيو ماليبة كبيرةن أما اإلنساف الذم يتكلم عن اهلل سبحانو كتعالى ثم إنو يخل  الباطل با

كيزج أك يدس الباطل الذم ال عبلقة للدين بو بدين اهلل سبحانو كتعالىن فهذا اإلنساف أحرل أف 
 .ال ييقبل كبلمو إال بعد أف تثبت عدالتو

فلذا أردتم أف تخرجوا من سجن ىذه الحيرة أماـ الكثرة الكاثرة من ىذه الكتابات التي تظهر عن 
لثقافة اإلسبلمية المقياس الذم ييبين لكم صدؽ ىذا اإلسبلـن كلم تستطيعوا أف تملكوا من ا

الكبلـ أك كذبون فما عليكم في ىذه الحاؿ إال أف تراقبوا حاؿ ىذا اإلنساف المتكلمن كبوسعكم 
 .أف تعلموا بعد ذلك ىل يؤخذ بكبلمو أك ال يؤخذ بكبلمو

ىذا السؤاؿ المتكرر جدان في ىذه األياـ ما ينبغي أف يطرحو إال إنسافه فقيره جدان حتى في معارفو 
األكلية عن دين اهلل سبحانو كتعالىن كأنا أضرب لكم مثبلن من أمثلةو شتىهلل اإلنساف الذم يجعل من 

ف يثبت لك من نفسو إمامان في الدينن كعالمان من علماء اإلسبلـن ثم يقوؿ أك يكتب ما يريد أ
خبللو أف السنة ليست مالدران من مالادر اإلسبلـن كإنما القر ف كحده ىو المالدر الذم يجب 
على المسلمين أف يبنوا أحكامهم عليو كأف يستنبطوا مبادئ الدين منون اإلنساف الذم يقوؿ ىذا 
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 عز الكبلـ بوسع كل شخهو مثقف بوسع كل إنساف يتمتع بمعرفةو سطحية من مبادئ دين اهلل
كجل أف يعلم بطبلف ىذا الكبلـن كأف يمر عليو غير عابئو بون كأف ييلقي ىذا الكبلـ كراء ظهره؛ 
ذلك ألف ىذا اإلنساف يقرأ على أقل تقديرو كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن يقرأ في كل يـو شيئان من 

كبلـ كبسخف ىذا القر فن فلف كاف كذلك فبل بد أف يمر كل يوـو باايات الناطقة ببطبلف ىذا ال
 .التالور

بل البد أف تقرأ في كتاب اهلل عز كجل ما يبالرؾ بأف ىذا اإلنساف ليس من دين اهلل في شيءن 
كإنما ىو مدسوس عليك مدسوس ككثيرين من أمثالو على اإلسبلـ كالمسلمينن أال تقرأ فيما تقرأ 

ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىف يىكيوفى لىهيمي من كتاب اهلل عز كجل قولوهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى 
الن مًُّبيننا" كفي القر ف الكثير كالكثير من  اٍلًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعًه الل وى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىل  ضىبلى

 .مثل ىذا الكبلـ

بالعقيدة بل يتعلع بمعنى من معاني التوحيدن كأذكر أف في الناس من كانوا يسألوف سؤاالن يتعلع 
يسأؿ عن كاك العطف ىذههلل كيف جاز أف تأتي كاك العطف التي تدؿ على المعية؛ فتعطف الرسوؿ 
على الذات العلية على اهلل سبحانو كتعالى؟ كيف ساغ أف ييقاؿهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا 

أىٍمران" كأف الكبلـ يوحي بأف ىنالك شركة في قضاء األحكاـ كبناءىا في حين أننا  قىضىى الل وي كىرىسيوليوي 
نعلم أف اهلل كاحده في ذاتو ككاحده في حكمو ككاحده في صفاتو ككاحده في أفعالون فكيف ساغ أف 

 ييعطف اسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في ىذا الالدد على اسم اهلل سبحانو كتعالى؟

اقع الذم تركنو اليـو أيها اإلخوة ييشكل أدؽ جواب عن ىذا السؤاؿ. علم اهلل عز لعل ىذا الو 
كجل أف في المبطلين كالدجاجلة من سيأتي فيلبس مسوح اإلسبلـن كيتزيى بزم المدافعين عن 
دين اهلل عز كجلن كيحاكؿ جاىدان على أف ييلبس على عباد اهلل سبحانو كتعالى ثم يخل  الباطل 

ؿ أف يستل حقائع اإلسبلـ من داخلون كمن جملة ما يريد أف يفعل أف يفرؽ بين اهلل بالحعن كيحاك 
كرسلو كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىن نعم يفعل ىذا فكاف الرد المحكم من كتاب اهلل عز كجل على 

ىؤالء الذين علم اهلل أنهم سيأتوف مع الزمن ليمؤلكا األرض بالدجاجلة الذين سيكونوف جنودان 
ؿ األعظم الذم أعلن المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في األحاديث الالحيحةن أف ظهركه للدجا

 .سيكوف علمان من أعبلـ الساعة كدليبلن من أدلتها الكبرل
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علم اهلل ىذا .. فالاغ ىذه الحقيقة بهذا التعبيرن قٌرب مكانة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إلى 
كان بشكلو من األشكاؿ أبدانن كمزج القضاء الذم تىنٌزؿ كحيان من ذاتو العلية تكريمان كتشريفان ال تشري

عند اهلل عز كجل بالقضاء الذم قضى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في األرضن مزج ىذا 
بذاؾ ليعلن أف القضاء كاحدن كأف ما يقضي بو رسوؿ اهلل ىو ذاتو الذم يقضي بو اهللن كأف ما 

يقضي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كما كاف المالطفى صلى يقضي بو اهلل ىو ذاتو الذم 
 .اهلل عليو كسلم إال المعلن عن حكم اهلل سبحانو كتعالى كقضاءه

كلكن  -معاذ اهلل  -فهذه الواك الجامعة مزجت القضائين بقضاءو كاحد ال على كجو التشريك 
ى اهلل عليو كسلم كفيما يقولو اهلل ليبين لنا أف معين القضاء كاحد فيما ينطع بو رسوؿ اهلل صل

 .سبحانو كتعالى

 -أليس كل مسلمو كعى دينو كلو لم يكوف مثقفان يقرأ كتاب اهلل؟! أفبل يمر على مثل ىذه ااية 
كمثل ىذه ااية في القر ف كثيرن فيقف عندىا ليتدبرىا إذا تدبرىان ثم أصغى إلى كبلـ ىؤالء 

بلـ أكلئك الدجاجلة بعقلون كبالاؽ العقل أفعل بكثيرو من الدجاجلةن فلف بوسعو أف يبالع على ك
 .بالاؽ الفم

فلف لم تستطع أف تستبين حقائع كبلـ اهلل عز كجلن كإف كنت ممن يتلو كتاب اهلل سبحانو كتعالى 
ىكذا سردان دكف تدبرو في معانيون ثم أعوزؾ أف تعلم ىوية ىؤالء الذين يدجلوف كيقولوفن فبوسعك 

 .ىؤالء الناس أف تنظر إلى حاؿ

كانظركا أيها اإلخوة إلى ىؤالء الذين يكتبوف في مثل ىذا الموضوع كأمثالون تأملوا في كاقعهم 
فلسوؼ تخرجوف من الحيرةن لن تجدكا أف فيهم من يتجو إلى القبلة ليؤدم صبلة فريضة كإف فعل 

راقبونون فلذا عاد ذلك في كقتو من األكقات فلنما يفعل ذلك خركجان من مراقبة من يشعر أنهم ي
إلى شأنو كعادتو تحرر من ىذا الذم ال شأف لو بو. إذا أردتم أف تعرفوا قيمة ىذا الكبلـ فانظركا 
إلى كاقع ىؤالء الناس كانظركا كم ىم مغموسوف في المعاصي كالميحٌرماتن فهل ىنالك حاجة إلى 

م كزنان ألكامر اهلل ككاجباتو كعباداتو أف تعلموا قيمة كبلـو في شرع اهلل كفي دينو يقولو إنسافه ال يقي
 !التي أمر اهلل عباده بها؟
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ىذا معنى كبلـ اإلماـ مالك الذم ذكره في عالره منبهان كينبغي أف نتعامل بو في ىذا العالر 
 .عبلجان 

أيها اإلخوة نحن اليـو نعيش العالر الذم تتجو فيو سهاـ الهجـو كالنقد كالتمزيع إلى دين اهلل من  
ن سائر األطراؼن كأسوء كأخطر ىذه األطراؼ تلك األطراؼ الداخلية التي تستقدـ كل جهة م

ىذه السهاـ مالنعة ىناؾ ثم إف ىؤالء الناس الدجاجلة العمبلء يريشوف سهامهم ىنان كيوجهونها 
إلى كبد اإلسبلـ أيضان ىنان فئةه لم تر عيني أح  منها عمالةنن لم تر عيني أح  منها استخذاءن 

 .ألكلئك الذين ييعادكف دين اهلل كييعادكف ىذه األمة من عباد اهلل سبحانو كتعالى كعبوديةن 

فلياكم أف تقعوا في شرؾ ىؤالء الناسن كإياكم أف تقعوا قبل ذلك في الحيرة؛ ىذه الحيرة التي 
طالما يكرر كيسأؿ عنها كثيره من الناسن ثم إف كل مسلم ينبغي أف يعلم أف الحالن األكؿ 

ذم يقي دينو كيقي كيانو اإليماني من ىذه السهاـ المتنوعة الكثيرة شيءه كاحدهلل ىو كاألخير ال
الوعي الذم ينبغي أف يتحلى بو كل إنساف بدين اهللن المسلم التقليدم الذم كضع ىوية اإلسبلـ 
في جيبو ثم إنو سار يىخيب في المجتمع كىو ال يعلم ما ىو اإلسبلـن ما أسرع أف تقتنالو أقواؿ 

لدجاجلة بل إنو ال ييعد في ميزاف اهلل عز كجل من المسلمين السائرين على صراط اهلل ىذه ا
سبحانو كتعالىن على ىؤالء الناس بل على كل مسلمو أف يتمتع بالوعين بالثقافة الراشدة يأخذىا 
من مالادر ىذا الدين التي أجمع األجياؿ التي مضت كلها على أنها مالادر سليمةن نقية من 

ية من الشوائب. فلذا تمتع المسلم بهذا الوعي فبل يمكن لهذه السهاـ أف تخترؽ كيانو الدسن نق
 .كأف تخترؽ عقيدتو بشكلو من األشكاؿ

 .أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يحمي أمتنا كيحمي ديننا من الكائدين

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 و٠ؼٌٙنا غلد اٌؼوٚثخ فٟ ِٙت اٌ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمد
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم 
 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. بعدي فيا عباد اهلل أٌما

إف اهلل سبحانو كتعالى قد حٌمل عباده مهمةن عظيمة شٌرفو اهلل سبحانو كتعالى بها كرفعو بها إلى 
أعلى من رتبة المبلئكةن كقد أشار إلى ىذه المهمة بياف اهلل سبحانو كتعالى في أكائل كتابو 

ًة ًإنٍّي جىاًعله ًفي المحكم المبين في قولو سبحانو كتعالى خطابان للمبلئكةهلل "كى  ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى ًلٍلمىبلى
ًليفىةن"ن فكلمة الخليفة ىذه تعبيره عن الرسالة التي شٌرؼ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف بهان  اأٍلىٍرًض خى
كىي رسالةه شرحها اهلل عز كجل لو من خبلؿ الكتب التي أنزلها على رسلون كمن خبلؿ الوحي 

 .نو كتعالى شرحان كإيضاحان كتفاليبلن الذم بينو اهلل سبحا

كما أعلم أٌف ىنالك مهمة شٌرؼ اهلل عز كجل بها أمًّ من خليقتو أجىٌل كأعلى من شرؼ ىذه 
المهمة التي تجعل من اإلنساف خليفة عن اهلل سبحانو كتعالى فوؽ ىذه األرضن كمعنى كونو خليفة 

التي تيبرز عدالة اهلل سبحانو كتعالى في  عن اهلل فوؽ ىذه األرض أم ميكٌلفان بأف ينفذ المبادئ
األرضن ميكٌلفان بأف يينفذ المبادئ التي توض  حكمة اهلل سبحانو كتعالى كرحمتو بين عبادهن ككاف 
من اليسير أف ييبرز اهلل عز كجل ىذه الالفات لذاتو العلٌية من خبلؿ غريزة يضطر عباده إليهان من 

ى البشر على اتباعهان كإذا بهم مظهره لعدالة اهلل عز كجل خبلؿ طبيعةو يحمل اهلل سبحانو كتعال
 .كلرحمتو كلحكمتو
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كلكنو سبحانو كتعالى شاء أف يسمو باإلنساف فوؽ مستول الحيوانات األخرلن كشاء أف يضع 
أمامو ىذه المبادئ التي إف نيفذت تجلت من خبللها صفات اهلل عز كجل عدالن كحكمةن كرحمةن 

عز كجل أف يضع ىذه المبادئ بين يدم عباده ليينفٍّذكىا باختيارو منهمن كليسعوا  كإحسانانن شاء اهلل
إلى تطبيقها بلرادة حرة منهمن فبوسعهم أف يينفذكا كأف ال يينفذكان كلكن اهلل سبحانو كتعالى كلفهم 

 .بذلك كشرفهم بحمل ىذه المهمة كىذه المسؤكلية

ن كىي كثيرة كمتنوعةن فتتجلى من خبلؿ ىذه فعندما ينهض ىؤالء الناس بتنفيذ ىذه المبادئ
المبادئ صفة العدالة اإللهية صفة الحكمة الربانيةن صفة الرحمة كاالحساف في ذات اهلل عز 

كجلن فلف اإلنساف يكوف بهذا قد قاـ بوظيفة الخبلفة عن اهلل سبحانو كتعالىن إنها ليست خبلفة 
ا خبلفة من شٌرفهم اهلل عز كجل بتنفيذ مبادئو الحاضر عن الغائب كما قد يتوىم اإلنسافن كلكنه

 .باختيار منهم كإرادة

 تيرل ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الشرؼ؟

 ىل حمل اإلنساف ىذه األمانة فنفذىا كما كيلٍّف بها؟

نى أىٍف يىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى كجل اإللو القائلهلل "ًإن ا عىرىٍضنىا األىمىانىةى عىلىى الس مىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىيٍ 
ا اإًلٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوال"ن حملها اإلنساف ألف اهلل قضى عليو أف يحملها  هىا كىحىمىلىهى ًمنػٍ
 ."تشريفان لو كتكريمان. كلكن ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الشرؼ؟ "ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوال

ث عن فئات الناس فيما مضىن من منهم كانوا على مستول ىذه الخبلفة عن كال يعنيني أف أتحد
اهلل عز كجل فنػىٌفذكا المبادئ التي كظفهم اهلل ككٌلفهم بتطبيقهان كمىن ًمن الناس نكه على عقبو 
كأعرض عن ىذا الشرؼ الذم شٌرفو اهلل بو؟ ال يعنيني أف أتحدث عن تلك األمم الخوالين فلف 

ٍبتيٍم كىالى تيٍسأىليوفى عىم ا  األمر كما قاؿ اهلل  عز كجل "تًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت لىهىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيم م ا كىسى
انيوا يػىٍعمىليوفى" إنما األىم من ذلك أف نسأؿ عن أنفسنان ىل عرفنا ىذه الرسالة التي طوؽ اهلل  كى

 أعناقنا بها كالتي شرفنا بها كحم لنا مسؤكلياتها؟

حث عن جوابو عن ىذا السؤاؿ أشعر بالخجل الذم ييذيب اإلنساف أماـ مواله كخالقو عندما أب
عز كجلن كعندما أنظر إلى فئات الناس كالكثرة الكاثرة منهم كىم يتسائلوف عن ىوياتهم كعن 
كظائفهم التي ينبغي أف ينهضوا بهان فبل يهتدم منهم كاحد إلى ىذا الشرؼ الذم طٌوؽ اهلل عز 
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ؽ عبادهن كال يستبين كاحد منهم ىذه الرسالة التي سما اهلل عز كجل بعباده صيعيدان كجل بو أعنا
بسببها إلى أعلى من درجة المبلئكةن ال أجد في ىؤالء الكثرة الكاثرة مىن يينبو أك يتنبو إلى ىذه 
في  الخبلفة التي ىي أعظم رسالة كظفنا اهلل سبحانو كتعالى بها عن اهلل عز كجلن بل يتطوح الكل 

 .كبلـو يشمئز منو المنطع كيشمئز منو العقل كبلـ غريب عن ىوية اإلنساف المسلم

ىذا الشرؼ الذم سما اهلل عز كجل بنا إلى مكانتو الباسقةن كلكم يقرأه في كتاب اهلل عز كجلن  
كلكم يعلم ما مهمة اإلنساف فوؽ ىذه األرضن كما كظيفتو التي كيلف بها اليـو كالتي سييسأؿ 

انن كقد تجمعت اايات الكثيرة التي تعبر عن ىذه الرسالة التي شٌرؼ اهلل بها اإلنساف في عنها غد
ًليفىةن" ىي الخبلفة عن اهللن كلمة  اًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى ًة ًإنٍّي جى ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى ىذه الكلمةهلل "كى

التي ينبغي أف نبحث عنها  كاحدةن ىي الجواب عن من يريد أف يسأؿهلل ما ىي الهوية العربية
 كنتمسك بها؟

مهمة العرب كمهمة سائر البشرن أف يعلموا أنهم عبيده هلل عز كجلهلل "ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت 
ا"ن ثانيانهلل على ىؤالء العبيد أف يتبينوا المبادئ التي أكحى اهلل عز  كىاأٍلىٍرًض ًإال   ىًتي الر ٍحمىًن عىٍبدن

عن طريع رسلو كأنبيائو؛ فينفذكىا فوؽ األرضن كيطبقوىا على أنفسهم كذكيهم  كجل بها إليهم
 .كمجتمعاتهمن كإذا بهم غرسوا كاستنبتوا عدالة اهلل فوؽ ىذه األرض كرحمتو كحكمتو كإحسانو

 .تلك ىي مهمة اإلنساف التي شٌرؼ اهلل سبحانو كتعالى ىذه الخليقة المتميزة بها

هلل عز كجل صباح مساءن أك نيقًرؤه إذاعاتنان أك نسمعو في مناسباتنان فمن عجبو أننا نقرأ كتاب ا
ثم إننا نتطوح ذاىلين جاىلين مضطربين حوؿ اإلجابة عن سؤاؿ يقوؿهلل من ىو اإلنساف العربي؟ 

 كما ىي ىويتو؟

ىذا الكبلـ كاف ينبغي أقل المراتب أف يقودنا إلى المعرفة حتى كلو قالرنا في التطبيعن كاف ينبغي 
ف يعلم الكل أف ىويتنا أننا عبيد هلل عز كجلن كأف رسالتنا تتمثل في أف نضع عبوديتنا هلل موضع أ

التنفيذن فنينفذ األكامر التي خاطبنا اهلل سبحانو كتعالى بهان إف نفذنا ذلك أك لم ننفذ على أقل 
إف ىوية اإلنساف المراتب ينبغي أف نعلم أف ىذه ىي ىويتنان أما أف ندكر في دائرة مفرغة كنقوؿهلل 

العربي ىي أنو ينطع بالعربيةن كيعيش فوؽ أرضو عربيةن كيتفاعل مع األىداؼ العربيةن فهذا كبلـه لو 
حفظتو كما يحفظو التبلمذة الالغار في مدارسهمن كأخذت تكرره في كل يوـو ألف مرة إلى أف 
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 .ييالب  عمرؾ مئة عاـ لن ييقدـ ىذا الكبلـ كلن يؤخر من حياتك شيئان 

ا نحن ننطع باللغة العربيةن كنعيش فوؽ أرض عربيةن ككله منا يتفاعل لكن يتفاعل باألماني ى
كاألىداؼ التي يؤمن بها كالتي يتالورىان فهذا ىدفو أف يكوف لالان يسرؽ األمواؿن كذلك ىدفو 
أف يكوف لالان يسرؽ الشرؼ كيخترؽ حواجز العفاؼن كذلك أمنيتو أف يجمع الماؿ من حيثما 

لرشاكم كغير الرشاكم ليبني لنفسو مجدان باذخان كغنىن ال تألكو النيراف. كل ىذه أماف أمكن با
عندما ال يكوف ىنالك سلطافه ممن ىم فوؽ البشر يقود البشر إلى رسالة. من الذم يحملني 
الرسالة؟ من يستطيع أف يكلفني بمهمة أك ييكلفك بمهمة؟ ماداـ البشر كلهم يتحركوف على 

 .نسانية الواحدةمستولن من اإل

متى كاف العربي لو شأنو في العالم أيها اإلخوة؟ كيلد شأنو في العالم عندما كعى رسالتو التي قاؿ 
ًليفىةن". عندئذو تحوؿ اإلنساف العربي من  اهلل عز كجل عنها للمبلئكةهلل "ًإنٍّي جىاًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى

حياة ال قيمة لو في المجتمعات كال اسم رجلو تافو يعيش على ىامش التاريخ كيعيش على ىامش ال
 لو بين الحضاراتن تألع اسمو صيعدان. كلكن كيف تألع؟

عندما خضع كذؿ لمعنى العبودية هلل كحدهن ثم أصغى السمع إلى بياف اهلل عز كجل كالرسالة التي 
ن كانقذؼ حٌملو اهلل إياىان فقاؿ ىذا الرجل العربي بلساف الحاؿ كبلساف المقاؿ لبيك اللهم لبيك

إلى شرؽ العالم كغربو يدعو إلى اهلل سبحانو كتعالىن كيعرؼ الناس برسالة اهللن كيقيم من نفسو 
خليفة عن اهلل سبحانو كتعالى لينفذ مبادئ العدالة اإللهية فوؽ األرضن عندئذو كيلدت للعرب 

ى بالدل ذلك قيمةن عندئذ كيجد من يسمونهم اليـو باإلنساف العربين كنحن اليـو إنما نتباى
 المجدن كمن أين انبثع ذلك المجد؟

لم ينبثع ذلك المجد إال من جراء شيء كاحد أال كىو أف أكلئك العرب أصغوا السمع إلى 
رسالتهم التي ينبغي أف ينهضوا بها؛ رسالة الخبلفة عن اهلل فوؽ ىذه األرض في تنفيذ أكامره 

 .ر أمة أخرجت للناسكتطبيع تعليماتون فجعل اهلل سبحانو كتعالى منهم خي

ىذه حقيقةه يعرفها كل أحدن فمالنا نتطوح؟! قالرنا في التطبيع فهل نقالر حتى في العقيدة 
 كالعلم! فبل نعلم ما ىي ىويتنا كنقف عند الفرع كننسى األصل الذم إليو الفضل؟
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ـ كلو إف لم الرجل العربي .. كاألرض العربية .. كالتفاعل مع األىداؼ العربيةن ال قيمة لهذا الكبل
تربطو باألصلن العركبة من الذم استولدىا؟ اإلسبلـ. كلم يكن قبل اإلسبلـ للعركبة ظل إطبلقانن 
بل إف تذكر المتذكركف العرب كالعركبة فلنما يتذكركف من ذلك ما تشمئز منو التالورات من 

 .عادات كأكضاع كجهالة كتخلف كنحو ذلك

لتساؤؿ عن الهوية العربيةن تمنيت لو أنهم تذكركا الكلمة تمنيت لو أف ىؤالء الذين يتطوحوف في ا
التي قالها رئيس ىذه األمة رئيس ىذه الدكلة ككنت شاىد عيافن تمنيت لو أنهم جعلوا منها نقطة 
نقاشهلل إف العركبة ليست ىي التي أكجدت اإلسبلـن كلكن اإلسبلـ ىو الذم أكجد العركبةن ىذه 

لعرب شأفه ييذكر لوال تمسكهم باإلسبلـن كىيهات ىيهات أف كلمة مختالرة جامعةن أم لم يكن ل
نقوؿ أف الحضارة اإلسبلمية من معطيات العركبة إطبلقانن فليس الفضل للعركبة في إيجاده 

الحضارة اإلسبلميةن كلكن الفضل كل الفضل لئلسبلـ في أنو أكجد الحضارة العربيةن فلذا كاف 
 ىذا الكبلـ كاضحانن

تنبع من إسبلمنا الذم ىو األصل كالموجد؟ أـ إف رسالتنا تنبعي من العركبة التي ىي إذان .. رسالتنا 
 .ثمرةه كفسيلة جاءت ثمرة لئلسبلـ؟ الجواب كاض ه أيها اإلخوة

أقوؿ ىذا الكبلـ لكي أيحذركم من أف تضيعوا في المتاىاتن مهمتنا كاضحة كرسالتنا جلية مقركءة 
ع التنفيذ. فنقوؿهلل اللهم إنا عبيد لك بالقالر كاالضطرارن كىا أال كىيهلل أف نضع عبوديتنا هلل موض

 نحن نسير سيرة العبيد لك باإلرادة كاالختيار. كيف نمارس عبوديتنا هلل باإلرادة كاالختيار؟

بأف نالغي إلى أكامره فننفذىان بأف نالغي إلى نواىيو فنبتعد عنهان بأف نكوف حراسان على مبادئو 
ذه المبادئ كرعايتها بأنفسنا أكالن كفي أسرنا كأىلينا ثانيان كفي المجتمع كنجاىد في سبيل حراسة ى

ثالثانن عندئذو ستجدكف كيف يجمع اهلل شملكمن ككيف ييوحد كلمتكمن ككيف يفجر مرة أخرل 
قوتكم من داخل األرض التي تعيشوف فيهان ككيف ييذؿ ااخرين مرة أخرل كما أذٌلهم من قبل ..  

حانو كتعالىن ال تعرضوا عن الرسالة التي شرفكم اهلل بها كانهضوا بها نهوض كل ذلك بيد اهلل سب
 .إنسافو كرمو اهلل سبحانو كتعالى كسما بو فوؽ رتبة المبلئكة

كلقد قلت لكم قبل أياـهلل إف الاليف من كل عاـ ساحة للمزيد من كيد المتربالين بدين اهلل 
من األعواـ إال كيستغل الكائدكف لدين اهلل عز  لمبادئ دين اهلل سبحانو كتعالىن كما من صيف عاـو 
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 .كجل ليجعلوا منو سبيبلن إلى تمزيع األخبلؽن تمزيع الفضيلة كمن ثم تمزيع األسرة

كقد علموا أف المبادئ اإلسبلمية التي شرفنا اهلل عز كجل بها تيحقع األىداؼ التاليةهلل توجد 
ثم تيوجد ىذه المبادئ األسرة اإلنسانية  اإلنساف الميتخلع بأسمى الخلع اإلنساني السامي كمن

المتماسكة الراسخة كال تتماسك األسرة إال بطوؽ الفضيلة كاألخبلؽن كمن ثم فلف المبادئ 
اإلسبلمية توجد شبكة المجتمع اإلنساني المتماسكن ىكذا الفرد أكالن األسرة ثانيان المجتمع ثالثان 

يسيركف قدمان لتقويض ىذا كلون يسيركف في سبيل .. كمن ثم فلف أعدائكم كإف أعداء ىذا الدين 
إفساد الفرد كزجو في طرؽ الرذيلة بأنواعهان كمن ثم يتجهوف إلى األسرة لتقويضها كتحويلها إلى 
أنقاضن كالذم ييالغي جيدان سيتبين الخط  التي تهدؼ إلى نسف األسرةن كال يمكن لؤلسرة أف 

لخلع اإلسبلمي الراسخ كالفضيلة كالعفةن فلذا تتماسك إال بواسطة كاحدةن أال كىي كاسطة ا
انهارت أخبلقية الفردػن كمن ثم انهارت األسرة كتحولت إلى أنقاض ما الذم سيحدث بعد ذلك؟ 
ينهار المجتمع كلون كإذا انهار المجتمع كلو كضاعت البقية الباقية مما يتمتع بو من قوةو كمهمة 

تربالوف بهذا المجتمع سوءن يتكالبوف لتقسيم ميراث ىذه كغنىن كما إلى ذلكن فلف الويرٌاث الذين ي
األمةن أرضان كحقوقان كغنىن كثركاتن كل ذلك سيتم عندئذون كمن ثم فلف على كل منكم أف يكوف 

عينان ساىرة على أسرتو كأكالده كبناتون كإذا كانت لكم األعين الساىرة على ىذا فينبغي أف 
 .عاـ تتضاعف ىذه األعين في كل صيفو من كل

تبينوا ىذه الحقيقة أيها اإلخوة أكلئك الكائدكف يجعلوف من ىذا الاليف سبلحان كأداةن لكي 
ينشطوا النشاط الميضاعف في سبيل نسف األسرة كفي سبيل القضاء عليهان كفي سبيل تحويل 

اط الشاب الميلتـز كالثائر طبع فطرتو اإليمانية إلى صراط اهلل عز كجلن لًييبعدكه عن ىذا الالر 
 .كليزجوه من حياتو في متاىاتو ال عودة منها إلى الحع إطبلقان 

فمن اتبع ىذا النهج كفقو اهلل سبحانو كتعالىن كاالستعانة باهلل كالقوة كلها من اهلل سبحانو كتعالىن 
كصدؽ رسوؿ اهلل إذ يقوؿهلل "المؤمن القوم خيره من المؤمن الضعيف كفي كلو خير استعن باهلل كال 

 ."تعجز

 .كونوا قٌوامين على أسركمن كونوا قوامين على أخبلؽ أكالدكمن كونوا قوامين على أخبلؽ بناتكم
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قرأت بيانان صدر من جهة ما يقوؿهلل إف الشباب الذين يعيشوف ما بين الخامسة عشر كالخامسة 
نبغي كالعشرين من العمر في سوريا يبلغوف مليونين كنالف تقريبانن كىؤالء ينبغي أف يكوف الهدؼ ي

 أف يكوف ىؤالء الشباب الهدؼ الذم ينبغي أف نستغلهم لتطبيع الذم ما نريد أف ننفذه في حقهم
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 ؽزٝ ال رمغ فٟ َشَون اٌلعبعٍخ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيده ن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
انكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلط

نفًسك ن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

لى سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين كأكصيكم ع
 .أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .ٌما بعدي فيا عباد اهللا

كثيركف ىم اإلخوة الذين يسألوف في حيرة عن من ينبغي أف يثقوا بهم في حديثهم عن اإلسبلـ 
كطرحهم للفتاكل المتعلقة بهمن من ىم الذين يؤخذ بكبلمهم كمن الذم ييطرح  كبيانهم ألموره 

 كبلمهم كييرمى بو عرض الحائ ؟

كأقوؿ لهؤالء اإلخوة ما قالو اإلماـ مالكهلل "إف ىذا العلم دين فانظركا عمن تأخذكف دينكم". ىذا 
يسألوف عنون ميزافه  ىو المقياس الذم ييخرج ىؤالء اإلخوة من دائرة الحيرة من ىذا األمر الذم
 ."دقيع كقياس كاض ن "إف ىذا العلم دين فانظركا عن من تأخذكف دينكم

كمعنى ىذا الكبلـهلل أٌف عليك أف تنظر إلى ىذا الذم يتحدث عن اإلسبلـ أك يكتب فيو أك يالنع 
ين الفتاكل تلو الفتاكل بػأمورهن انظر إلى كاقعو كراقب سلوكو في كاقعو المنفرد الشخالي بينو كب
نفسون فلف رأيت أنو مستقيم على صراط اهلل سبحانو كتعالى ملتزـه بأكامره ال يخرج عن  داب 

اإلسبلـ ككصايا اهلل عز كجل كىدم رسولو صلى اهلل عليو كسلمن فاعلم أٌف ىذه اإلنساف إف تكلم 
ما عن اإلسبلـ فلنما يتكلم بلخبلصو كصدؽن حتى لو أخطأ فخطأه قابل لئلصبلح؛ ذلك ألنو إن
يريد معرفة الحقيقة كبيانها للناسن كفي ىذه الحالة ما أيسر أف ييالح  خطأه بالنسبة لمن تبين 

 .بكبلمو الخطأ
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أما إف رأيت ىذا الذم يتحدث عن اإلسبلـ أك يكتب فيون رأيتو شاردان في سلوكو عن سىنن الدينن 
كتعالى في معامبلتو للناس كفي أموره غير ملتزـو بأكامر اهلل سبحانو كتعالىن ال يراقب اهلل سبحانو 

المالية المختلفةن فكن من كبلمو ىذا على حذرن كإياؾ أف تأخذ بشيءو مما يقوؿ أك أف تأخذ 
بشيءو مما قد يكتب. ىذا معنى قوؿ اإلماـ مالك إٌف ىذا العلم إشارة إلى علم الشريعة "إف ىذا 

 ."العلم دين فانظركا عمن تأخذكف دينكم

أيها اإلخوة أف الشهادة ال تيقبل أماـ القضاء إال إذا ثبتت عدالة الشاىدن كثبت  كأنتم تعلموف
الدليل على أنو غير ساق  المركءةن كأنو قويم العدالةن كإذا كاف األمر كذلك .. كىذه حقيقة 

معركفة ينبغي أف ال يجهلها أحد من المسلمينن فلف كبلـ الذم يتكلم عن اهلل كرسوؿ اهلل صلى 
يو كسلم أخطر من شهادة الشاىدينن الشاىد الذم ال تيقبل شهادتو إال إذا ثبتت عدالتو اهلل عل

إنما يتكلم عن عباد اهلل كيالف ما يعرفو من أحوالهمن أما اإلنساف الذم يتكلم عن اهلل أك 
يتحدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهذا اإلنساف أخطر في عملو كفي كبلمو من ذاؾ 

 .أك يتحدث عن عباد اهلل عز كجلالذم يتكلم 

الخطأ في كبلـ اإلنساف عن اإلنساف أمره ييمكن أف ييقبلن كيمكن أف ييالح ن كال تكوف الماليبة 
فيو ماليبة كبيرةن أما اإلنساف الذم يتكلم عن اهلل سبحانو كتعالى ثم إنو يخل  الباطل بالحعن 

سبحانو كتعالىن فهذا اإلنساف أحرل أف  كيزج أك يدس الباطل الذم ال عبلقة للدين بو بدين اهلل
 .ال ييقبل كبلمو إال بعد أف تثبت عدالتو

فلذا أردتم أف تخرجوا من سجن ىذه الحيرة أماـ الكثرة الكاثرة من ىذه الكتابات التي تظهر عن 
اإلسبلـن كلم تستطيعوا أف تملكوا من الثقافة اإلسبلمية المقياس الذم ييبين لكم صدؽ ىذا 

ك كذبون فما عليكم في ىذه الحاؿ إال أف تراقبوا حاؿ ىذا اإلنساف المتكلمن كبوسعكم الكبلـ أ
 .أف تعلموا بعد ذلك ىل يؤخذ بكبلمو أك ال يؤخذ بكبلمو

ىذا السؤاؿ المتكرر جدان في ىذه األياـ ما ينبغي أف يطرحو إال إنسافه فقيره جدان حتى في معارفو 
ن كأنا أضرب لكم مثبلن من أمثلةو شتىهلل اإلنساف الذم يجعل من األكلية عن دين اهلل سبحانو كتعالى

نفسو إمامان في الدينن كعالمان من علماء اإلسبلـن ثم يقوؿ أك يكتب ما يريد أف يثبت لك من 
خبللو أف السنة ليست مالدران من مالادر اإلسبلـن كإنما القر ف كحده ىو المالدر الذم يجب 

عليو كأف يستنبطوا مبادئ الدين منون اإلنساف الذم يقوؿ ىذا على المسلمين أف يبنوا أحكامهم 
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الكبلـ بوسع كل شخهو مثقف بوسع كل إنساف يتمتع بمعرفةو سطحية من مبادئ دين اهلل عز 
كجل أف يعلم بطبلف ىذا الكبلـن كأف يمر عليو غير عابئو بون كأف ييلقي ىذا الكبلـ كراء ظهره؛ 

قل تقديرو كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن يقرأ في كل يـو شيئان من ذلك ألف ىذا اإلنساف يقرأ على أ
القر فن فلف كاف كذلك فبل بد أف يمر كل يوـو باايات الناطقة ببطبلف ىذا الكبلـ كبسخف ىذا 

 .التالور

بل البد أف تقرأ في كتاب اهلل عز كجل ما يبالرؾ بأف ىذا اإلنساف ليس من دين اهلل في شيءن 
يك مدسوس ككثيرين من أمثالو على اإلسبلـ كالمسلمينن أال تقرأ فيما تقرأ كإنما ىو مدسوس عل

 من كتاب اهلل عز كجل قولوهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىف يىكيوفى لىهيمي 
الن مًُّبيننا" كفي القر ف الكثير كالكثير من اٍلًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعًه الل وى كىرىسيولىوي  فػىقىٍد ضىل  ضىبلى

 .مثل ىذا الكبلـ

كأذكر أف في الناس من كانوا يسألوف سؤاالن يتعلع بالعقيدة بل يتعلع بمعنى من معاني التوحيدن 
يسأؿ عن كاك العطف ىذههلل كيف جاز أف تأتي كاك العطف التي تدؿ على المعية؛ فتعطف الرسوؿ 

ذات العلية على اهلل سبحانو كتعالى؟ كيف ساغ أف ييقاؿهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا على ال
قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمران" كأف الكبلـ يوحي بأف ىنالك شركة في قضاء األحكاـ كبناءىا في حين أننا 

اتو ككاحده في أفعالون فكيف ساغ أف نعلم أف اهلل كاحده في ذاتو ككاحده في حكمو ككاحده في صف
 ييعطف اسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في ىذا الالدد على اسم اهلل سبحانو كتعالى؟

لعل ىذا الواقع الذم تركنو اليـو أيها اإلخوة ييشكل أدؽ جواب عن ىذا السؤاؿ. علم اهلل عز 
ن كيتزيى بزم المدافعين عن كجل أف في المبطلين كالدجاجلة من سيأتي فيلبس مسوح اإلسبلـ

دين اهلل عز كجلن كيحاكؿ جاىدان على أف ييلبس على عباد اهلل سبحانو كتعالى ثم يخل  الباطل 
بالحعن كيحاكؿ أف يستل حقائع اإلسبلـ من داخلون كمن جملة ما يريد أف يفعل أف يفرؽ بين اهلل 

د المحكم من كتاب اهلل عز كجل على كرسلو كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىن نعم يفعل ىذا فكاف الر 
ىؤالء الذين علم اهلل أنهم سيأتوف مع الزمن ليمؤلكا األرض بالدجاجلة الذين سيكونوف جنودان 

للدجاؿ األعظم الذم أعلن المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في األحاديث الالحيحةن أف ظهركه 
 .سيكوف علمان من أعبلـ الساعة كدليبلن من أدلتها الكبرل
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علم اهلل ىذا .. فالاغ ىذه الحقيقة بهذا التعبيرن قٌرب مكانة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إلى 
ذاتو العلية تكريمان كتشريفان ال تشريكان بشكلو من األشكاؿ أبدانن كمزج القضاء الذم تىنٌزؿ كحيان من 

رضن مزج ىذا عند اهلل عز كجل بالقضاء الذم قضى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في األ
بذاؾ ليعلن أف القضاء كاحدن كأف ما يقضي بو رسوؿ اهلل ىو ذاتو الذم يقضي بو اهللن كأف ما 
يقضي بو اهلل ىو ذاتو الذم يقضي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كما كاف المالطفى صلى 

 .اهلل عليو كسلم إال المعلن عن حكم اهلل سبحانو كتعالى كقضاءه

كلكن  -معاذ اهلل  -جامعة مزجت القضائين بقضاءو كاحد ال على كجو التشريك فهذه الواك ال
ليبين لنا أف معين القضاء كاحد فيما ينطع بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كفيما يقولو اهلل 

 .سبحانو كتعالى

 -ية أليس كل مسلمو كعى دينو كلو لم يكوف مثقفان يقرأ كتاب اهلل؟! أفبل يمر على مثل ىذه اا
كمثل ىذه ااية في القر ف كثيرن فيقف عندىا ليتدبرىا إذا تدبرىان ثم أصغى إلى كبلـ ىؤالء 

الدجاجلةن فلف بوسعو أف يبالع على كبلـ أكلئك الدجاجلة بعقلون كبالاؽ العقل أفعل بكثيرو من 
 .بالاؽ الفم

ب اهلل سبحانو كتعالى فلف لم تستطع أف تستبين حقائع كبلـ اهلل عز كجلن كإف كنت ممن يتلو كتا
ىكذا سردان دكف تدبرو في معانيون ثم أعوزؾ أف تعلم ىوية ىؤالء الذين يدجلوف كيقولوفن فبوسعك 

 .أف تنظر إلى حاؿ ىؤالء الناس

كانظركا أيها اإلخوة إلى ىؤالء الذين يكتبوف في مثل ىذا الموضوع كأمثالون تأملوا في كاقعهم 
دكا أف فيهم من يتجو إلى القبلة ليؤدم صبلة فريضة كإف فعل فلسوؼ تخرجوف من الحيرةن لن تج

ذلك في كقتو من األكقات فلنما يفعل ذلك خركجان من مراقبة من يشعر أنهم يراقبونون فلذا عاد 
إلى شأنو كعادتو تحرر من ىذا الذم ال شأف لو بو. إذا أردتم أف تعرفوا قيمة ىذا الكبلـ فانظركا 

انظركا كم ىم مغموسوف في المعاصي كالميحٌرماتن فهل ىنالك حاجة إلى إلى كاقع ىؤالء الناس ك 
أف تعلموا قيمة كبلـو في شرع اهلل كفي دينو يقولو إنسافه ال يقيم كزنان ألكامر اهلل ككاجباتو كعباداتو 

 !التي أمر اهلل عباده بها؟
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ل بو في ىذا العالر ىذا معنى كبلـ اإلماـ مالك الذم ذكره في عالره منبهان كينبغي أف نتعام
 .عبلجان 

أيها اإلخوة نحن اليـو نعيش العالر الذم تتجو فيو سهاـ الهجـو كالنقد كالتمزيع إلى دين اهلل من  
كل جهة من سائر األطراؼن كأسوء كأخطر ىذه األطراؼ تلك األطراؼ الداخلية التي تستقدـ 

ريشوف سهامهم ىنان كيوجهونها ىذه السهاـ مالنعة ىناؾ ثم إف ىؤالء الناس الدجاجلة العمبلء ي
إلى كبد اإلسبلـ أيضان ىنان فئةه لم تر عيني أح  منها عمالةنن لم تر عيني أح  منها استخذاءن 

 .كعبوديةن ألكلئك الذين ييعادكف دين اهلل كييعادكف ىذه األمة من عباد اهلل سبحانو كتعالى

بل ذلك في الحيرة؛ ىذه الحيرة التي فلياكم أف تقعوا في شرؾ ىؤالء الناسن كإياكم أف تقعوا ق
طالما يكرر كيسأؿ عنها كثيره من الناسن ثم إف كل مسلم ينبغي أف يعلم أف الحالن األكؿ 

كاألخير الذم يقي دينو كيقي كيانو اإليماني من ىذه السهاـ المتنوعة الكثيرة شيءه كاحدهلل ىو 
م التقليدم الذم كضع ىوية اإلسبلـ الوعي الذم ينبغي أف يتحلى بو كل إنساف بدين اهللن المسل

في جيبو ثم إنو سار يىخيب في المجتمع كىو ال يعلم ما ىو اإلسبلـن ما أسرع أف تقتنالو أقواؿ 
ىذه الدجاجلة بل إنو ال ييعد في ميزاف اهلل عز كجل من المسلمين السائرين على صراط اهلل 

متع بالوعين بالثقافة الراشدة يأخذىا سبحانو كتعالىن على ىؤالء الناس بل على كل مسلمو أف يت
من مالادر ىذا الدين التي أجمع األجياؿ التي مضت كلها على أنها مالادر سليمةن نقية من 

الدسن نقية من الشوائب. فلذا تمتع المسلم بهذا الوعي فبل يمكن لهذه السهاـ أف تخترؽ كيانو 
 .كأف تخترؽ عقيدتو بشكلو من األشكاؿ

 .أؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يحمي أمتنا كيحمي ديننا من الكائدينأقوؿ قولي ىذا كأس

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 هٍبٌخ هللا رؼبٌٝ اٌٝ اٌّوشل٠ٓ ٚاٌّو٠ل٠ٓ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
 كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين 

 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

لقد جعل اهلل سبحانو كتعالى لنا من رسولو كنبيو محمد عليو الالبلة كالسبلـ القدكة الحسنة فقاؿ 
ةه حىسىنىةه" ىو قدكة ىذه األمة جمعاءن ىو قدكةه عز ك  جلهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

للعلماء كالمرشدين كقدكةه لسائر الناس من العامة كغير العامة كالمتعلمينن فكل من أراد أف 
كسيد المرشدين يسلك الطريع القويم إلى اهلل عز كجل ال بد أف يقتدم بسيد الرسل كاألنبياء 

كالمربين كالموجهين سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم. كلو أف المسلمين التزموا أمر اهلل سبحانو 
كتعالى فاتخذكا من رسولو قدكةن لهم لما زاغوا يومان ما عن المحجةن كلما تاىوا عن الطريع ق ن 

ابتعدكا عن صراط اهلل  كلكن لما زاغت بهم السبل كابتعدكا من عند أنفسهم المناىج المختلفة
 .سبحانو كتعالى كككلهم اهلل عز كجل إلى أنفسهم

كثيركف ىم الذين يتحدثوف في ىذا العالر عن المرشد كضركرة المرشدن كي يستطيع اإلنساف 
الشاب الذم اىتدل إلى صراط اهلل عز كجل أف يتخله من تيهو كضبللون كأف يضمن لنفسو 

عن ىؤالء المرشدين. كأقوؿ لنفسي كلهؤالء اإلخوةهلل انظركا إلى سبلمة العاجلة كااجلةن كيبحثوف 
حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كانظركا إلى عبلقة أصحابو بو فاجعلوا من ذلك نبراسكم 

 .كقدكتكم كأساسكم فيما تبحثوف عنو

 



  

 ~1993 ~ 
 

ز كجل كيف كانت سيرة أصحاب رسوؿ اهلل مع رسوؿ اهلل؟ كما ىو السبيل الذين انتشلهم اهلل ع
 بها من الغي كالجاىلية الجهبلءن كرفعهم بها إلى سدة الهداية كالتوفيع؟

السبيل األكؿهلل ىو العلم الذم كاف الخ  األكؿ المتالل بين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
كأصحابون ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يتعامل مع أصحابو جميعان بهذا الغذاء كبهذه 

 .نبوعها كتاب اهلل سبحانو كتعالىالوسيلة التي ي

كال أعلم أنو صلى اهلل عليو كسلم عٌلم كاحدان من أصحابو فن االتباع لو بالطرؽ التي نسمعها 
 .اليـو

ال أعلم أنو صلى اهلل عليو كسلم لقن كاحدان من أصحابو كيفية الذكرن ككيفية تالوره لرسوؿ اهلل 
ن ككيف راقبو رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عند الذكرن ككيف سٌلكو  في الطرؽ التي نسمعها اليـو

 .اهلل صلى اهلل عليو كسلم في خبلكاتو كجبلكاتو كشؤكنو

ال أعلم أنو صلى اهلل عليو كسلم مارس شيئان من ىذا مع أصحابون كلكنو كاف يعلمهمن ككاف 
 .لىيحاكرىمن ككاف يحاجهم إلى كتاب اهلل. كالدالئل الواضحة في خطاب اهلل سبحانو كتعا

كقد نقوؿهلل أفلم يكن الالحابة يتأثركف بالمالطفى صلى اهلل عليو كسلم من كراء ىذا العلم الذم 
 يخاطبهم بو؟ أفلم يكونوا ينجذبوف إليو بسرو  خر أقامو اهلل سبحانو كتعالى في تبياف رسولو؟

الي نقوؿهلل بلى. كاف الرجل إذا دخل مجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كنظر إليو ككاف خ
القلب من الكبر كالعالبية كالعنادن شٌعت الهداية من كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى 

قلبون كلكن ىذا لم يكن ييحوج المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إلى أف يدعي الدعاكمن كأف ييلـز 
اهلل ىذا اإلنساف كىذا األعرابي بشيء أك أف يتحدث لو عن نفسو كعن مناقبو كعن عظيم صلتو ب

 .عز كجل

الذم كاف يتأثر بو أصحاب رسوؿ اهلل ىو حاؿ رسوؿ اهللن ال قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
كدعاكم رسوؿ اهللن بل كاف كاقع المالطفى صلى اهلل عليو كسلم غارقان في التذلل كالتبتل هلل 

ييجالس المساكينن سبحانو كتعالىن ككاف اليرل نفسو فوؽ أم عبدو من عباد اهلل عز كجلن ككاف 
كيجالس الفقراءن كلم يكن يوجد أك ينسج أماـ أبالار الناس من قولو أم ىالة أك أم معنى من 

 .معاني التبجيل أك التقديس ق 



  

 ~1994 ~ 
 

 

القداسة تأتي إلى أفئدة أصحاب رسوؿ اهلل من حاؿ رسوؿ اهللن من الواقع الذم أكـر اهلل عز 
يكن المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ييدرب  كجل رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسلمن فلم

أصحابو على أف يركعوا بين يديون كال عن أف يجعلوا من نفسو ما ييشبو معبودان لهم من دكف اهلل 
سبحانو كتعالىن كلم يكن يأمرىم ق  في يـو من األياـ إذا ذكركا اهلل عز كجل أف يجعلوا من 

ي أف يكوف موضوعان نيالب أعينهم أك في قلوبهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الرسم الذم ينبغ
 .إطبلقان 

كانت ىداية أصحاب رسوؿ اهلل عن طريع العلمن كينبوع العلم ىو كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهللن ثم 
إف الالحابة كانوا يتأثركف ككانوا ينجذبوف بحاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى مزيدو من 

كذا كاف رسوؿ اهلل كىكذا كاف أصحابو كاهلل يقوؿهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍم الهداية كإلى مزيدو من الرشد. ى
ةه حىسىنىةه   "ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ينبغي على المسلمين جميعان أف يجعلوا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم محجتهمن كأف يجعلوا 
منهم العلماء كالمربوف أك منو الميزاف الذم يلتزموف بو في سائر سلوكاتهم كأعمالهمن سواءه 

الشباب كالمتثقفوف كالمتربوفن كلنا ينبغي أف نقتدم برسوؿ اهلل كأكؿ أف يقتدم برسوؿ اهلل من 
ييسموف اليـو بالمرشدين كالمربين كالموجهين كالعلماءن كيف كانت سيرة رسوؿ اهلل؟ ىكذا ينبغي 

 .أف نالنع

 ن كأف يقفوا في مظلة اإلرشاد كأـ العلماءثم إف على الشباب الذين يريدكف أف ينهلوا من علو 

ينهلوا من إرشاد المرشدينن عليهم أيضان أف يجعلوا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم المرشد 
 األكؿ لهمن فهل سمعتم أف رسوؿ اهلل كاف يتبج  بالدعاكم؟! كىل سمعتم أف المالطفى صلى 

فسو كالثناء على ذاتون الذم نعلمو عن اهلل عليو كسلم كاف دائمان إذا جلس مفتونان بمدح ن
المالطفى صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف ييل  على أف ييدخل في ذىن الالحابة معنى عبوديتو هلل 
عز كجلن كصورة تذهلل بين يدم اهلل سبحانو كتعالىن فلماذا نجد كثيران ممن يتبوأكف مركز اإلرشاد 

ن يسلكو  ف طريقان  خر مخالفان لطريع المالطفى صلى اهلل عليو أك ما ييسمى بالتربية أك التوجيو اليـو
كسلمن رأيت باألمس رسوؿ اهلل حيان يقظة قاؿهلل لي كذا ككذا ككذان كأنا عندما أغيب عنكم 
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كأراقب اهلل عز كجل أجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ لي كيوصيني إلى  خره...ن ثم 
بر للتقديس الذم ربما لم يبلغوه بالنسبة لرسوؿ يضع الواحد منهم في ذىن مريديو المعنى األك

اهلل صلى اهلل عليو كسلمن من أين جاء ىذا؟ كأم رسوؿو يتبعوف في ىذا؟ لماذا نسمع في كل يـو 
تعليمان ألساليب غريبة كعجيبة من ذكر اهلل سبحانو كتعالى؟ لماذا نسمع من بعض ىؤالء المرشدين 

ف يضع الشيخ نالب عينيو كأف ال يبدأ بالذكر إال كشيخو من يدعو المريد إذا جلس ليذكر اهلل أ
مرسوـه في قلبو أك بين عينيو من أين جاء ىذا؟ كمتى قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذا 

 ألصحابو؟

أما الذكر فهو أكؿ مالدر من مالادر الهداية كالرشد بعد اإليماف باهلل "كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى 
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاٍاصىاًؿ كىالى تىكين مٍّنى اٍلغىاًفًلينى" كال شك في ىذا كال تىضىرُّعنا  كىًخيفىةن كىديكفى اٍلجى

ريبن كلكن باب الذكر مفتوح بين العبد كربو سبحانو كتعالىن كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو 
تستطيعوا أف تذكركا اهلل إال إذا كنت أنا كسلم يومان ق  كىو يشرح ىذا ااية كأمثالهاهلل إنكم لن 
 .الباب الذم يوصلكم إلى ذكر اهللن ما قاؿ ىذا ق 

بل إننا نالغي جيدان إلى تعاليم المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كىو سيد المربين كالمرشدينن فلم 
اهلل صلى نسمعو مرة يقوؿهلل إنكم لن تاللوا إلى محبة اهلل إال إذا أحببتموني أكالنن لم يقل رسوؿ 

اهلل عليو كسلم ىذان كلكنو كاف ييعلم أصحابو كيعلمنا أيضان أف إيماف المؤمن ال يكمل إال إذا كاف 
 .اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما

ينبغي للمؤمن أف يحب اهلل كيحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كليس لهذا الكبلـ إال معنى 
ن كحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىو الجدكؿ كاحد ىو أف حب اهلل ىو المعين كاألصل

كالفرعن فلحب ربي الذم ىو موالم كخالقي أحب رسولو الذم أحبو اهلل سبحانو كتعالى كميزه 
 .عن سائر خبلئقون ىذه ىي الحقيقة التي علمنا إياىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

و كنحبون بل إف حبو لجزءه ال يتجزأ من كقد كاف الالحابة يحبوف رسوؿ اهلل كيقدسونو كنحن نقدس
القربى إلى اهلل كمن اإليماف باهلل عز كجلن كلكن أحدان من الالحابة لم يكن يترجم ىذا الحب 
بركوعو بين يدم رسوؿ اهللن لم يكن يترجم ىذا الحب بهذه الظاىرة التي يعبد بها اإلنساف ربو 

 .سبحانو كتعالى
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لس حيث انتهى بو المجلس ككاف المالطفى صلى اهلل عليو كاف إذا دخل رسوؿ اهلل مجلسان ج
كسلم يجلس ليأكل فيقعي ربما كيجلس جلسة المستوفذ أك جلسة اإلنساف الذليل كقد ص  أف 
أعرابيان سألو ما ىذا الجلسة قاؿهلل"إنني عبده جعلني اهلل سبحانو كتعالى عبدان كريمان كلم يجعلني 

 .لى اهلل عليو كسلمملكان لئيمان" ىكذا قاؿ رسوؿ اهلل ص

بيعد المسلمين اليـو عن ىدم رسوؿ اهلل تتسبب عنو مشكبلت كثيرةن كلكن من أخطر 
المشكبلت ىذه الحيرة التي يقع فيها كثير من الشباب الذين يبحثوف ألنفسهم عن معين الهدايةن 

ىم إلى كعن حالن يقوف بو أنفسهم من مغبات الضبلؿن ينظركف يمينان كشماالن فيجدكف من يدعو 
أف يكونوا تبلمذة أك مريدين لون فيبحثوف عندىم عن سبيل الهداية كيحمدكف اهلل أنهم ربما عثركا 

على الطريع الذم البد منو ثم إنهم يخاطبونهم كيأمركنهم بأمورو ال عهد لنا بها في دين اهلل 
 .سبحانو كتعالى

من لم يكن لو شيخه فشيخو الشيطافن أكالن أيها اإلخوة .. ىذه القالة التي تطرؽ أسماعكم جميعان 
ليس حديثان كليس أثران كليس كبلمان مقدسان قالو أم من الناس الذين ييقدس كبلمهمن كما أكثر الذين 
ىداىم اهلل فكانوا من أحسن الناس دينان ىيدكا إلى اهلل بدكف شيوخن بل إف شعوبان كثيرة من جنوب 

الناس كتبوأكا أعلى المراكز قربان إلى اهلل سبحانو  شرقي  سيا دخلوا اإلسبلـ كأصبحوا من خيرة
كتعالىن كتمسكان بدين اهلل دكف أف يكوف لهم شيوخن كدكف أف يكوف لهم مرشدكف بشكلو من 

 .األشكاؿ

لكنني أتالور أف ىذه القالة تينشر اليـو لتكوف رأس ماؿو لرب ن حتى يلتق  ىؤالء الناس من خبلؿ 
ذة كالمريدين لهمن كال بأس على أف يلتـز ىؤالء الشيوخ النهج الذم  ىذه القالة مزيدان من التبلم

كاف يسير عليو رسوؿ اهللن كعلى أف يلتزموا ااداب التي علمنا إياىا ربنا "فىبلى تػيزىكُّوا أىنٍػفيسىكيٍم" ىذا 
داية كبلـ اهلل سبحانو كتعالى. كل من أراد أف يتبج  كييزكي نفسون فاعلموا أنو خارجه عن دائرة اله

 .إلى اهلل سبحانو كتعالى

إف اإلنساف كلما ازداد قربان من اهلل كلما ازداد شعوران بتقاليره في جنب اهللن ككلما ازداد بعدان عن 
اهلل كلما شعر بأنو مؤدو ألكامر اهلل سبحانو كتعالىن ىذا مقياسه فاعلموه جميعانن عندما يرل اإلنساف 
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يم تقاليره في جنب اهللن كىكذا كاف يرل رسوؿ اهللن كاف نفسو قريبان من اهلل عز كجل يشعر بعظ
يرل نفسو مقالران في جنب اهللن كلذلك كاف يقـو الليل حتى تتوـر قدماهن فلف رأيتم من يتبج  
بمدح نفسو كالثناء على ذاتون كالمنامات التي يرل بها رسوؿ اهللن بل الساعات التي يجالس فيها 

يقظةنن كيتبج  بهذا أماـ الناسن فاعلموا أنو محجوبه عن اهلل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 .سبحانو كتعالىن ألنو لو كاف مقربان إلى اهلل لذاب خجبلن من اهلل سبحانو كتعالى

انظركا إلى ىؤالء الذين يتبجحوفن كفي كل يـو أسمع عنهم أقواؿ غريبة كعجيبةن انظركا إلى 
من أمثاؿ الشيخ عبد القادر الجيبلني قدس اهلل ركحون   تبجحهم كانظركا في مقابل ذلك إلى كاحدو 

كاف يرل نفسو ترابان تحت أقداـ مريديون كاف يرل نفسو ال شيءن كقد رؤم متشبثان بأستار الكعبة 
كىو يقوؿهلل "اللهم إف كنت لن تغفر لي ذنوبي كتقاليرم في جنبك يـو القيامة فاحشرني أعمىن 

ف الظن بي" قارنوا بين ذلك العالم الرباني الجليل كالذين حتى ال أخجل من الناس الذين ييحسنو 
يتبجحوف اليـو فيقدموف أيديهم قربانان لتقبيلها كقربى إلى اهلل سبحانو كتعالىن كينتشوف كيطربوف 

بمرأل تبلمذتهم كمريدىم كىم ريكع بل يكاد أحدىم يكوف ساجدانن كينتشوف بالحديث عن رؤيتهم 
انن كماذا قاؿ لو كماذا أجاب بون كانظركا إلى حاؿ الشيخ عبد القادر لرسوؿ اهلل يقظةن ال منام

 .الجيبلني

ص  فيما كرد من ترجمة أبي يزيد البسطامي رضي اهلل عنو كقدس اهلل ركحو أنو كاف إذا ازدحم 
الناس في مجلسو كأقبل إليو الزائركف من كل حدب كصوبن شعر بالذؿ كشعر بالضراعة ثم رفع 

 .لهم إنك تعلم أنهم يزكركنك أنت كلكنهم رأكني عندؾ" ىكذا يكوف المرشدكفيديو كقاؿهلل "ال

كالنتيجة التي أريد أف أصل منها كصيةه كناليحةه أنال  بها كل شاب يريد أف يهتدم إلى صراط 
اهللن كل من أراد أف يالل إلى اهلل فليجأر إلى اهلل بالدعاء الضارع كليسألو أف ييسر لو سبيل 

وؼ يستجيب اهلل لون كليعلم أف طريقو إلى اهلل مييسر كال داعي إلى أف يتوس  كصولو إليون كلس
لوصولو إلى اهلل بمرشدين من ىؤالء الذين سمعت عنهمن كالذين ابتعدكا عن منهج رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كسلم بيعد المشرقينن أما المرشدكف الذين ىم من أمثاؿ أبي يزيد البسطامي كعبد 
ني كالجنيد البغدادم فليتني أعثر على كاحد من ىؤالء لكي أرب  نفسي خادمان لمثل القادر الجيبل

ىؤالء الناسن المرشد الحقيقي ىو من ييعيد سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كليس المرشد 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم. الحقيقي ىو من يتاجر باإلرشاد
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 اٌؼشو ػوٚهح ؽز١ّخٌوعٛع اٌٝ هللا فٟ ٘نا 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي  ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

دنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سيٌ 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .اهلل تعالىكأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول 

 ... أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إنكم لتعلموف أنكم تمركف بخواتيم ىذا العشر المبارؾن ىذه األياـ التي أقسم اهلل سبحانو كتعالى 
بمحكم تبيانون كىي العشر األكؿ من شهر ذم الحجةن كىي األياـ كالليالي التي قاؿ اهلل عز كجل 

 :فيهن

ٍل ًفي ذىًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو  كىاٍلفىٍجر*  كىلىيىاؿو عىٍشرو*  ٍتًر * كىالل ٍيًل ًإذىا يىٍسًر * ىى  (كىالش ٍفًع كىاٍلوى

كقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿهلل "ما من أياـو العمل الالال  فيها أفضل منو  
رسوؿ اهلل. قاؿهلل "كال في ىذه األياـ" أم في ىذه األياـ العشرةن قالواهلل كال الجهاد في سبيل اهلل يا 

 ."الجهادن إال رجله خرج بنفسو كمالو فلم يعد من ذلك بشيء
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أما يـو عرفة كىو تاسع ىذه األياـ فقد ميز اهلل سبحانو كتعالى الحديث عنها فضبلن عن عمـو 
الكبلـ الذم يسرم على ىذا اليـو أيضانن باستحباب صومو. كقد ركل مسلم كغيره من حديث 

اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سيئلى عن صـو يـو عرفة فقاؿهلل )ىو   أبي قتادة رضي
كفارة عن سنة مضت كسنة  تية( كقد كرد ىذا الحديث بألفاظو متقاربة بطرؽو كثيرةو شتى؛ يؤكد 
فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف صـو يـو عرفة إذا كاف احتسابان هلل سبحانو كتعالى يكوف  

 .لذنوب السنة الماضية ككفارة للذنوب التي قد ينزلع إليها اإلنساف في السنة ااتيةكفارة 

كخبلصة ما ينبغي أف نعلم أننا نمر بأياـو متميزة خاصة من أياـ العاـن كيأتي بعد ذلك عيد األضحى 
ات كأياـ التشريعن كىي كلها أكعية جعلها اهلل سبحانو كتعالى بين يدم اإلنساف ليمؤلىا بالقرب

كليمؤلىا بالطاعات كالعباداتن كمن ثم فلف اإلنساف بوسعو أف يتدارؾ ما فاتو من الحج إلى بيت 
اهلل الحراـ أينما كاف مقامون بوسعو أف يناؿ المثوبة ذاتها إف ىو انتهز ىذه الفرصة التي نبهنا إليها  

 .كتاب اهلل سبحانو كتعالى كأرشدنا إليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كإذا كاف استعماؿ ىذا الوقت أك ىذه األزماف المباركة في المثوبة ييضاعف من األجر كييضاعف 
من المثوبةن فلف استعماؿ ىذه األكقات في نقيض ذلك من المعاصي كالمحرمات يحقع عكس 
ذلك تمامانن فكما أف اإلنساف يتضاعف قربو من اهلل سبحانو كتعالى بالخطى التي يخطوىا إلى اهلل 

اعاتو كعباداتون فلف المعاصي التي يرتكبها تيضاعف من بعده عن اهلل سبحانو كتعالى أيضان في بط
 .ىذه األياـ

ىذا باإلضافة إلى شيءو  خر أيها اإلخوةن يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما ص  عنوهلل 
لفتن كالقتاؿن يقوؿ )عبادةه في الهرج كهجرة إلٌي( كالهرج كما قاؿ علماء الحديث كشيٌراحوهلل ىو ا

عليو الالبلة كالسبلـهلل إقباؿ اإلنساف إلى اهلل عز كجل بالطاعة كالتبتل كالعبادة كالدعاء كالتضرع 
 .أياـ الفتن كأياـ االقتتاؿ أشبو ما يكوف في درجة ذلك كهجرة أحدكم إلي

أننا جميعان نعلم  كإنكم لتعلموف مثوبة الهجرة إلى اهلل كإلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كأعتقد
أننا نمر بأسوأ ساعات الهرج كالمرجن فالفتن ميدلىًهٌمةن كقتاؿ العدك الشرس للمظلومين البرئآء 
مستمرن فلذا الحظنا ىذا المعنى الثاني باإلضافة إلى قيمة ىذا الوقت الذم نبهنا إليو رسوؿ اهلل 

هوه كعلى المستغرؽ في فسوقو صلى اهلل عليو كسلم نيدرؾ أنو ينبغي حتى على الميستغرؽ في ل
كعاليانون ينبغي أف يجد من الحوافز ما يدعوه إلى اإلقباؿ إلى اهلل عز كجل كاإلقبلع عن لهوه 
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كعاليانو كمجونو كفسقو؛ ذلك ألنو إف لم يندفع إلى ذلك بسائع من فضيلة ىذه الساعاتن 
 .ة كالسبلـاندفع إلى ذلك بسائعو من ىذا الكبلـ الذم يقولو المالطفى عليو الالبل

كإذا رأل اإلنساف في ًخضم الفتنن كإذا رأل أف أعداءه ييحيطوف بو من كل جانبن كإذا رأل 
المكائد تحوؾ ضد المسلمينن كإذا رأل أف البرئآء كاامنين كاامنات من الكبار كالالغار 

كجل. فما  ييشردكف عن بيوتهم فلم يدفعو ذلك إلى الرجوع إلى اهلل كإلى التبتل بين يدم اهلل عز
 .أحسب أف ىذا اإلنساف سيجد بعد ذلك فرصة أخرل لئلقباؿ على اهلل سبحانو كتعالى

أيها اإلخوة زبدة ىذا الكبلـ الذم أقولو لكمن أف علينا أف نتواصى جميعان بل على كلو منكم أف 
ن زمبلئو يكوف لسانان ناطقان كنبراسان منيران بين إخوانو كأصدقائون في السوؽ الذم يكوف فيون بي

كإخوانو الذين يجالسهمن ينبغي أف يكوف لسانان ناطقان منبهان إلى ىذه الحقيقة التي نقولها. ينبغي أف 
ييقلع أصحاب اللهو عن لهوىمن ينبغي أف ييقلع الدعاة إلى اإلباحية عن دعوتهم ىذهن كينبغي أف 

و الالبلة كالسبلـهلل )عبادةه في يجأر الكل بتبتل ضارع إلى اهلل عز كجل لينالوا ناليبان من قولو علي
 .(الهرج كهجرةو إلي

كمع ذلك كعلى الرغم من ىذه الوصية التي ينبغي أف نتواصى بها جميعانن فالخطر األكبر أيها 
اإلخوة ال يتبدل من مظهر عدكو شرس ييالر على القتاؿن كييالر على أف يمارس اإلرىاب بأح  

لهان كلكن الخطورة تتمثل فيما يجرنا إلى ىذا صوره الشخالية كالشكلية كالوحشية التي ما مث
الوضع أك فيما يجر العدك إلى ذلكن الخطورة كل الخطورة تكمن في أننا ننظر في ىذه الساعات 
ذاتها فنجد من يظل عاكفان على لهوه كعاليانون نجد من ييتاجر باإلباحية كسبيلو يجمع من كراءىا 

ف كبيوتهم ال أقوؿ تحيتل بل تينسفن كبيننا من يلهث كراء الماؿن البرئآء اامنوف ييشردكف كيػيقىتلو 
ن تجارة رخيالة تجارة دنيئة عن  التجارةن كليت أنها كانت تجارة عن طريع مشركع كإنساني ساـو
طريع تركيج أسباب اإلباحية بأسوأ صورىا كأشكالهان لو أف اإلنساف استمرأ ىذه الحاؿ في 

ىر الضعف اإلنسانين أما أف يستمرأ اإلنساف ىذه الحالةن ساعات الرخاء لقلنا أنها مظهر من مظا
كىذه الشدائد تطوؼ بنان كىذه الفتن تدكر رحاىا علينان كىذا الهرج كالمرج كما تسمعوف بل  
كما تركفن أف نجد أناسان في ىذه الحالة يلهثوف كيسيل منهم اللعاب في سبيل جمع الماؿ عن 

المبادئ كالقيمن ىذا ىو الخطر األشدن كىذا ىو الذم طريع التجارة باإلباحية كبالتحلل من 
ييطمع العدك فينان كىذا ىو الذم يفت  السبل ما بيننا كبينو أيها اإلخوة. ىذا الكبلـ ال يمكن أف 
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 .يجهلو عاقله بشكلو من األشكاؿ

في ىذه األياـ كالعواطف مشدكدة إلى حاؿ إخواف لنا قريبان منا   -قيل ليهلل ككدت أف ال أصدؽ 
كما تعلموف كالعقوؿ كلها تيفكر كتقدر كتتسائل عن سببيل الفرج في ىذه الحاؿن ييقاؿ ليهلل "إف 
ىنالك من ينثر كينشر بطاقات يدعو الشباب فيها مجانان إلى جلساتو كحفبلتو مليئة بالفجورن 

منها مليئة بالخنىن مليئة بالميوعة كأسبابهان دعوةه إلى حفبلت مجانية"ن كلعلكم تعلموف نماذج 
تينثر كتينشر بطاقاتها في الاليفن لكن اليـو ال في الاليف بل في ىذه األياـن كلعل المناسبة أف 

عدكان يحاكؿ أف يفتك بهذه األمة ماضو في نسف البيوت كفي تشريد األيسرن لعل ىذه ىي 
إلى ىذه  المناسبة أيها اإلخوة. ىؤالء من أبناء جلدتنا بحسب الظاىر؛ يدعوف شبابنا ذكوران كإناثان 

الحفبلت تتويج ملكة الجماؿن مسابقة أجمل رقالةن إلى  خر الكلمات التي تعرفوف كالتي ال 
 .أريد أف أدنس ىذا المكاف المقدس بعباراتها

إنني ألتساءؿهلل ما ىي قيمة الوطنية أك ما ىو ناليب الوطنية إف كانوا يتعاملوف بالوطنية أك 
ن أك الشرؼ إف كانوا يشعركف بشيء من الشرؼن أك الدين إف  بالقومية؟! إف كانوا يتعاملوف بالقومية

كاف لديهم شيءه من الدين كاحترامون ما ناليب ىؤالء من ىذا كلو. بل كيف يستقيم أف يتالور  
كل منا ىذه الالور التي تقشعر لها القلوبن ككلكم رأل صوران منها في األجهزة اإلعبلمية 

 المرئية؟

إلنساف إنسانان؟ ككيف يكوف ىذا اإلنساف متفاعبلن مع بلده كيف يتسنى؟ بل كيف يكوف ىذا ا
ككطنو كأمتون ثم يكوف ىمو األكحد أف يقتنه الماؿ عن طريع تركيج الخنىن عن طريع تركيج 
اإلباحية كأسبابها في ىذه األياـ بالذات أيها اإلخوة؟!. كيف يمكن إلنساف يتفاعل شعوريان أك 

التي يمضيها رئيس ىذه الدكلة منذ أياـ ليل كنهارن ال يهدأ كال عاطفيان أك إنسانيان مع الساعات 
يستري  في سبيل صد العدكافن كفي سبيل درء األخطارن كفي سبيل المحافظة على عزة ىذه 

البلدة كىذه الدكلة كىذه األمةن كإف اقتضى ذلك أف ال يستقبل أكبر مسؤكؿ ألكبر دكلة ؟ كيف 
يمضي كقتو كلو في سبيل حل ىذه المعضلة إذا كنت أستغل  يمكن أف أتفاعل عاطفيان مع إنسافو 

ىذه الفرصة من أجل أف أدعو الناس إلى حفبلت ماجنةن إلى حفبلت داعرة من أجل أف  خذ 
الماؿن كمن أجل أف لعابي يسيل على أمواؿو محرمة أمؤل بها جيبي. ىل يمكن أف تتالوركا الالىغار 

 .ا المظهرأيها اإلخوة كالذؿ في أسوء كأح  من ىذ
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إسرائيل أيها اإلخوة عندما تدعو إلى ما يسمى بالسلم ما ىو أملها من كراء ذلك؟ أملها ككما 
أملها ما يسمى بالتطبيعن كما ىو أملها من كراء التطبيع؟ أملها أف تمته  -أعلنت ككم كررت 

ا ىو شهيقها الثركات اإلقتالادية لهذه البلدة كأف تنفث في مقابل ذلك ركح اإلباحية فيهان ىذ
كذلك ىو زفيرىان تشهع المتالاص الثركات اإلقتالادية التي متعنا اهلل عز كجل إياىا. كتزفر ببث 

أسباب اإلباحية لدينان انظركا إلى النموذج الذم ييجسد ىذا كلو لدل جيراف لنان انظركا إلى 
ن انظركا إلى المبلىي التي تفتحتن انظركا إلى الدكر التي كجدت كلم تكوف موجودةن من قبل

الخط  اإلباحية التي تيطبع تحت مظلة السلم بل تحت مظلة التطبيعن ىذا ىو الدافع إلسرائيل 
ما يسمى بسلمها الذم تحلم بو كىذا ىو المعنى الوحيد للتطبيع الذم تنادم بون كإذا كنا نجد 

 قد أرسل إليها من أبناء جلدتنا اليـو من يفعلوف ىذان فلف إسرائيل ال شك أنها تالفعن ألف اهلل
 .خدمان يحققوف  مالها بدكف قيمةن يحققوف رغائبها بدكف كلفةن أجل ىذا ىو الهدؼ أيها اإلخوة

كصيتي التي البد أف أقولها لكم كنحن جميعان ال نملك أماـ ىذا الهرج كىذه الفتن الحمراء إال 
اإلخوة أكالن أف نقبل إلى اهلل الدعاء كال نملك إال التضرع كاإلقباؿ على اهلل عز كجل. كصيتي أيها 

سبحانو كتعالى فنتبتل كندعو كنتضرع حتى ياليبنا ناليبه من قولو عليو الالبلة كالسبلـ )عبادةه 
 .(في الهرج كهجرةو إلي

ككصيتي الثانية هلل إذا رأيتم ىؤالء الالعاليكن إذا رأيتم ىؤالء الذين يركجوف في ىذه األياـ لما 
طبيع أف تحطموا كسائلهم بكل ما تملكوفن نحن ال نستطيع في تخط  لو إسرائيل من كراء الت

ىذا الجو البلىب أف نفعل شيئان ماديانن من كراء الدعاء كال نستطيع أف ندعم موقف رئيس ىذه 
الدكلة الذم كاف كال يزاؿ يالنع بمواقفو العزة لهذه األمةن ال نملك أف ندعم مواقفو إال بهذا 

ا اإلخوة للقيم في بلدتكمن كونوا حيٌراسان لؤلخبلؽ على أرضكم. إياكم السبيلن فكونوا حيٌراسان أيه
 .كىؤالء الناس

قد تجدكف صوران تنطع بألفاظ العربية كقد تجدكف مظاىر تنتمي إلى كطن عربي كإسبلمين كلكن 
 .احذركا فما أكثر ما تستقطب ىذه الالور خدمان إلسرائيل

 .. ..... .. . .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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ّٙو٘ب ِٓ إٌّغظبد  ..! ٌٛ ِأل هللا اٌل١ٔب ِجٙغبد ٚؽ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي  ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو  نفًسكن كأشهدي أف ال
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

نن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدي
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ...أٌما بعدي فيا عباد اهلل

 ياتاف في كتاب اهلل سبحانو كتعالى استوقفتا مشاعرم كعقلي قبل قليلو من سورة الكهفن كرأيت 
عن سؤاؿو فيهما تعريفان موجزان جامعان لحقيقة ىذه الحياة الدنيا التي نعيشهان كرأيت فيهما جوابان 

يجوب في خاطر كثيرو من الناسن كطالما عرضوه كسألوا عن الجواب عنون أما ااياتاف فهما قوؿ 
اًء فىاٍختػىلى ى بًًو نػىبى  اءو أىنزىٍلنىاهي ًمنى الس مى نٍػيىا كىمى اتي اهلل سبحانو كتعالىهلل )كىاٍضًرٍب لىهيٍم مىثىلى اٍلحىيىاًة الدُّ

يىاًة األىٍرًض فىأىٍصبى ى ىىًشيمنا تىذٍ  ريكهي الرٍّيىاحي كىكىافى الل وي عىلىى كيلٍّ شىٍيءو ميٍقتىًدرنان اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٍلحى
ره أىمىبلن  يػٍ ره ًعندى رىبٍّكى ثػىوىابان كىخى يػٍ نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الال اًلحىاتي خى  . (الدُّ

لبياف المينزؿ كالذم ييخاطبنا اهلل ليت أننا جميعان عندما نقرأ كتاب اهلل سبحانو كتعالى نتدبر ا
سبحانو كتعالى بو من خبلؿ ىذه ااياتن إذان ألثلجت صدكرنا ىذه الحقائع التي يخاطبنا اهلل عز 
كجل بهان كلرأينا فيها الجواب عن كثيرو من األسئلة التي تطوؼ بأذىاننان كالنتقلنا من حالة الحيرة 
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 .الرضا عن اهلل سبحانو كتعالىكاالضطراب إلى مستول اليقين كالطمأنينة ك 

ييالور لنا البياف اإللهي ىذه الحياة الدنيا على أنها ظله زائل كييشبو البارم سبحانو كتعالى ىذا 
الظل الذم ال قرار لو بشيءو كم ككم نراهن كلكننا ال نتدبر كجو الحكمة في ىذا الشيء الذم 

الربيع من كل عاـن كتنظر كإذا أنت نراهن ىذا النبات الذم يخضٌر على كجو األرض في فالوؿ 
أماـ لوفو تتمتع بو األبالارن كتنتشي بو النفوسن كتسرم مشاعر االزدىار منو إلى أعماؽ أعماؽ 
المشاعر كما ىي إال ساعات أك أياـ كإذا بهذه النضرة المتألقة قد تراجعت إلى ذبوؿن ثم تنظر 

و كتعالىهلل )ىشيمان تذركه الرياح(  ... )ذات إلى ىذا الذبوؿن كإذا بو قد عاد كما قاؿ اهلل سبحان
 .(اليمين كذات الشماؿ

ظاىرةه نراىا جميعان بأبالارنا كلها داللة يريد اهلل سبحانو كتعالى أف ننتقل منها إلى الالورة العظمىن 
أال كىي صورة ىذه الحياة الدنيا التي نعيشهان كاهلل سبحانو كتعالى في ىذا الكبلـ المبين ييوض  

 -طاؿ أمدىا أك قالر  -لعبلقة السارية بين المثاؿ كالممثل لون ىذه الحياة التي نعيشها لنا ا
ليست إال صورةن دقيقة لهذا النبات األخضر الذم تتمتع بو األبالار كتنتشي بو البالائرن كانظر 
إلى عمره القالير كانظر إلى الساعات التي تعيشها ىذه النباتات ما ىي إال ساعات قليلة حتى 

بل النباتن كما ىي إال ساعات حتى يتحوؿ ىذا النبات إلى حطاـ كما يقوؿ اهلل سبحانو يذ
كتعالى؛ ذلك ألف اهلل عز كجل شاء أف تكوف ىذه الحياة الدنيا ممران كأف ال تكوف مقرانن شاء اهلل 
سبحانو كتعالى أف تكوف ىذه الحياة التي نعيشها أشبو ما تكوف بنفع يمر من داخلو قطار ليس 

 -طالت ساعاتها أك قالرت  -لهذا القطار من كقفة فيو أبدانن فأنت عندما تعيش حياتك ىذه 
إنما تمر بنفع أكلو ساعة الوالدة ك خره ساعة الموت أم االنتقاؿ إلى رحاب اهلل سبحانو كتعالىن 

 .أم إلى الحياة البرزخية

كلم تكن مقران أبدانن كاف من كلما كانت ىذه الحياة الدنيا على ىذه الشاكلةن لما كانت ممران 
مظاىر لطف اهلل باإلنسافن ككاف من مظاىر كـر اهلل كرحمتو باإلنساف أف ال يجعلها داران متألقةن 
بأسباب السركرن أف ال يجعل ىذه الدار التي يمر بها اإلنساف محشوة بألع السعادة كمحشوة 

هلل عز كجل جعل ىذه الحياة الدنيا بمقومات النشوة كاالزدىار كالخير كما إلى ذلك..ن لو أف ا
عن الشوائب مليئة  على الرغم من أنها ممره ال بد أف تتجاكزهن لو أف اهلل جعل ىذه الحياة صافية ن

بالخيرات كالمبهجاتن مليئة بمقومات السعادة كالسركر ليس إالن إذان لتعلقت بهذه الحياة 
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نان كلتعشقناىا تعشقان كبيران ال نهاية لون ألننا نفوسنان كالطمأنت إليها مشاعرنان كلتعلقت بها أفئدت
نلتفت يمينان كيسارانن كنتجاكز الساعة إثر الساعة إثر الساعةن فبل نرل في ىذه الحياة إال ما يبهجن 

كال نرل فيها إال ما يجعل اإلنساف يتعلع بهان فلذا نادل منادم الموت أف قد حانت ساعة 
بابك يقوؿ لكهلل لقد حاف أف تنتقل من ىذه الحياة التي   الرحيلن إذا جاءؾ ملك الموت يطرؽ

كنت تمر بمراحلها خبلؿ عمرؾ الطويل أك القالير مرحلةن إثر مرحلةن كيف تكوف مشاعرؾ عندئذو 
بهذه الدنيا المبهجة المتألقة المتراقالة من حولك؟ كيف  -بكل شراشرىا  -كقد تعلقت نفسك 

إذان لكاف فراقك لهذه الدنيا أشبو ما يكوف بمن يحاكؿ تكوف مشاعرؾ كأنت تيدعى إلى مفارقتها؟ 
أف ييخله كتلةن من الحرير من مجموعة أشواؾ تعلقت ىذه الكتلة بها. تالور كأنت تحاكؿ أف 

تنتزع ىذه الكتلة من الحرير من تلك األشواؾ كيف تتقطع؟ ىكذا تتقطع نفسك تعلقان بالدنيا التي 
 .كتعالى إلى االنتقاؿ إلى الحياة الثانية الحياة البرزخية عشتها عندما يدعوؾ داعي اهلل سبحانو

لو أف اهلل عز كجل حشى ىذه الدنيا بالمبهجات كبأسباب السركر كبأسباب السعادة ليس إال كلم 
يدخل إليها شوائب من المنغالات لكاف ذلك باعثان على الشك في رحمة اهلل عز كجل ربمان باعثان 

نو كتعالى ربمان ألف الممر ينبغي أف يكوف منطبعان بطابع الممرن على الشك في حكمة اهلل سبحا
كألف المقر ىو الذم ينبغي أف تكوف فيو ىذه المظاىر المدىشة الالافية عن الشوائب كلهان فمن 

 .أجل ىذا اقتضت حكمة اهلل سبحانو كتعالى كما أكض  لنا في ىاتين اايتين

عه نمر بو كليس دار مقاـ نركن إليها؛ اقتضت حكمة اهلل كنظران إلى أنو أكض  لنا أف ىذه الحياة نف
كاقتضت رحمة اهلل سبحانو كتعالى أف يجعل خير ىذه الدنيا ممزكجان بكثير من الشركرن كأف يجعل 
مبهجاتها ممزكجة بكثير من المنغالاتن كأف يجعل حلوىا مقترنان بكثير من المر؛ حتى ال تتعلع 

ساعة من ساعات تقلبك فيها أنك تمرن كحتى تعيش مع قوؿ اهلل بهذه الدنيان كحتى تتذكر في كل 
ًقيوً  نسىافي ًإن كى كىاًدحه ًإلىىَٰ رىبٍّكى كىٍدحنا فىميبلى ا اإٍلً  (سبحانو كتعالىهلل )يىا أىيػُّهى

ال تنس أنك تسيرن كأنك في كل لحظة تضع الدقيقة التي تمر بها كراء ظهرؾن كال تحتاج إال 
زكد بها كل إنساف راحلن كزاد إنساف يسير إلى الغاية التي يريد أف يستقر البلغة التي ينبغي أف يت

 .فيها
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فلذا من يسأؿ عن أسباب اختبلط الشركر في ىذه الدنيان إذا جاء من يسأؿ عن الحكمة من ىذه 
الدنيا مليئة بأشواؾ الشركر كالمالائب كااالـ ينبغي أف يعلم الجوابن إف كاف ممن يتدبر كتاب 

 .انو كتعالىن بل ينبغي أف يعلم أف ىذا من مظاىر فضل اهلل سبحانو كتعالى ككرمواهلل سبح

أنا عندما تحين ساعة رحلتي من ىذه الدنيا إلى رحاب اهلل عز كجلن كقد بلوت سيرة ىذه الحياة 
الدنيا كرأيت أنو ما من لقمةو أتمتع بها إال كمن قبلها أك من كرائها غالة أعاني منهان ثم ينادم 

دم الرحيل أف قد حانت ساعة االنتقاؿ إلى اهللن كقد أصلحت الطريع بيني كبين اهلل سبحانو منا
كتعالى جهد االستطاعةن كاصطلحت معو. فلنني أرحل من ىذه الدنيا غير ملتفتو إليهان كغير 
تقاؿ عابئ بهان كغير متعلعو بهان بل أنتقل إلى اهلل سبحانو كتعالى كأنا أعلم أف قد حانت ساعة االن

 .من الغاله إلى الركوف إلى النعيم الالافي من الشوائب

أما اإلنساف الذم يخب في ظلمات ىذه الحياة الدنيا كىو لم يعرؼ مواله كخالقو كلم يتعرؼ 
على نفسون لو شأف  خر نسأؿ اهلل لو الهدايةن أما نحن كقد بالرنا اهلل بأنفسنا كعرفنا منهاج ىذه 

العلية فاألمر مختلف. كمن ىنا أيها اإلخوة قضى البارم سبحانو كتعالى الرحلةن كعرفنا على ذاتو 
بعظيم حكمتو أف يجعل اإلنساف يتعب في ىذه الحياةن كما قاؿ في محكم تبيانوهلل )كىمىن نػُّعىمٍٍّرهي 

ٍلعً   .(نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

لشباب كمتعتو كلذائذه؟ ما أكثر من قاؿ ياربي لماذا؟ لماذا تينكس عبدان ذكقتو طعم العافية كطعم ا
يأتي الجوابهلل عندما تحين ساعة الرحيل عن ىذه الدنيا ينبغي أف تكوف ساعاتك كعبلقتك بالدنيا 
عبلقة تبرـو بهان ال عبلقة إقباؿ إليها حتى تهوف ساعة انتقالك من ىذه الدنيان كىذا يقتضي أف 

سبحانو كتعالىهلل )كىمىن نػُّعىمٍٍّرهي  ييدبر اإلنساف بعد إقباؿن كيقتضي أف يكوف الحاؿ كما قاؿ اهلل
ٍلًع  أىفىبلى يػىٍعًقليوفى( ينكسنا اهلل في الخلع من أجل أف تتالفى نفوسنا عن شوائب  ۚ  نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

التعلع بالدنيان تقلالت الغريزة كانتهت فعاليتهان تقلالت أىواؤؾ كشهواتك كلم تعد متعلقة 
 .نعيم  خر برغائبهان كااف حانت ساعة التأمل في

تلك ىي رحمة اهلل كذلك ىو عظيم حكمة اهلل سبحانو كتعالىن كللعبرة أقوؿ لكم أيها اإلخوةن 
قريبة لي كقعت في براثن مرض كلما دنى الموت كىي ال تعلم ىل سينتهي مرضها بعافية أك بوفاةن  

كبهجتها التي كانت كاف األقربوف من حولها ييمنونها بالعافية كيبشركنها بالرجوع إلى ألع الحياة 
تتقلب فيون فماذا قالت؟ قالت كىي مشمئزة من ىذا الذم يمنونها بوهلل ذكركني بمن أنا مقبلة 
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إليون ذكركني بالنعيم المقيمن  ال تحدثوني عن الدينا بما فيها من غياله كنكبات ك الـن لست 
 .متعلقة بشيء من ذلك

اىر كما رأيتها في ىذه الظاىرةن قربت ساعة ما رأيت عظيم رحمة اهلل باإلنساف في ظاىرة من الظو 
الرحيل من ىذه الدنيا كم كاف األلم شديدان لو أنها ارتحلت كىي متعلقة بزخرؼ ىذه الدنيا؟ كم  
كاف األلم شديدان لو أنها ارتحلت عما ىي مدبرة عنو كىي متعلقة بون كلكن فضل اهلل سبحانو 

منون كتيقبل باألمل كالتعلع إلى ما قد حاف أف  كتعالى جعلها تتبـر مما قد حاف أف تنفض يدىا
 .تنتقل إليو. كىذا شأف حكمة البارم مع الناس جميعان 

فمن أدرؾ ىذه الحكمة ككعاىا كاف قلبو كعاءن لحب ال ينتهي لمواله كخالقو سبحانو كتعالىن 
سى أف كأدرؾ حقيقة معنى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل )كعسى أف تكرىوا شيئان كىو خير لكم كع

نٍػيىا لىًعبه  ا اٍلحىيىاةي الدُّ تحبوا شيئان كىو شره لكم(. كصدؽ اهلل القائل في محكم تبيانو " اٍعلىميوا أىن مى
ًد  اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى نىكيٍم كىتىكى كىمىثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاتيوي ثيم    ۚ  كىلىٍهوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ

كىمىا  ۚ  كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًديده كىمىٍغًفرىةه مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىافه  ۚ  ًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىرًّا ثيم  يىكيوفي حيطىامنا يى 
نٍػيىا ًإال  مىتىاعي اٍلغيريكرً   . (اٍلحىيىاةي الدُّ

 .فضلك كإحسانكاللهم بالرنا بهذه الحقيقةن اللهم اجعلنا على ميعادو يـو القيامة مع رحمتك ك 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 اٌٝ اٌشجبة ٚاٌفز١بد اٌٍن٠ٓ ٠زقٛفْٛ ِٓ لٛأض اٌشٙٛاد

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ... أٌما بعدي فيا عباد اهلل

كثيران ما يشكو إلي  شبابه كفتياتن صعوبة استقامتهم أك استقامتهن على صراط اهلل سبحانو 
ك تطوؼ بهنن عن يمينو كعن شماؿن ككثيران ما يشكو كتعالىن كشدة المغريات التي تطوؼ بهم أ

الواحد منهم أنو فرح باالستقامة على صراط اهلل عز كجل أيامان أك شهورانن ثم إف رياح الشهوات 
كاألىواء قد عالفت بو كأبعدتو عن طريع االستقامة على دين اهلل سبحانو كتعالى. كيسأؿ ىؤالء 

 .كأكلئك عن العبلج

خوة أف عبلج ما يشكو منو ىؤالء الناس أمامهم مرئين بل ىو ملء كل عينو ككل كالغريب أيها اإل
سمعو كفؤاد. العبلج بعد اإليماف باهلل سبحانو كتعالى إنما ىو كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كما أكد 
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن بل كما أكحى كتاب اهلل سبحانو كتعالى ذاتو كذلك في مثل 

 :قولو

ـً كىييٍخرًجيهيم ُٓقىٍد جىاءىكيم مٍّنى الل ًو نيوره كىًكتىابه مًُّبينه ) (  يػىٍهًدم بًًو الل وي مىًن اتػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلى
اًت ًإلىى النُّوًر بًًلٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإلىىَٰ ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو   ."مٍّنى الظُّليمى
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 .اهلل سبحانو كتعالى العبلج موجودن أال كىو كتاب

ككأٌف قائبلن منهم يقوؿهلل فكيف السبيل إلى استعماؿ ىذا العبلج؟ كيف السبيل إلى أف نجعل من  
كتاب اهلل سبحانو كتعالى حرزان لنا كحمايةن لنا عن االنحراؼ؟ كيف السبيل لبلستفادة من كتاب 

 :اهلل عز كجل؟ سبيل أخذ اإلنساف نفسو بهذا الدكاء

لم قراءتو على معلم كأف ييتقن تبلكتو بناءن على تلعو كالحظوا ما أقولو لكمن ال ييقرأ  أكالنهلل أف يتع
كتاب اهلل كما تيقرأ الالحف كالجرائد كال يجوز أف يعتمد اإلنساف في ذلك على ملكتو اللغوية 
كثقافتو العربيةن بل البد من أف يتلع القر ف سماعان ممن قد تلقاه من عالمو مثلو. ىكذا تلقى 
 .الالحابة كلهم القر ف من فم رسوؿ اهلل كىكذا تلقى التابعوف عن الالحابة إلى يومنا ىذا

الخطوة الثانية في استعماؿ ىذا العبلجهلل ىو أف يعمد اإلنساف فيعكف على تبلكة كتاب اهلل عز 
كجل بعد أف تلقاه تلقيان صحيحانن يجعل لنفسو كردان في كل يـو من كتاب اهلل سبحانو كتعالى 

 .رأهيق

كربما تسرب الشيطاف في ىذه الحالة فوسوس إلى القارئ قائبلنهلل كماذا تيغنيك قراءتك؟ كىل تفقو 
شيئان ممن تتلو كأنت ال تعلم شيئان من معنى ىذا الكبلـ الرباني العظيم؟ كربما أصغى المسكين إلى 

ن ثم ليس لو من فائدة في ىذه الريقية الشيطانية كتخيل فعبلن أنو يهذم كأنو يقرأ شيئان ال يفقهون كم
 .ذلك. األمر ليس كذلك

ىنالك كبلـه تتأملو تكوف فائدتو في فهمك لو كفي تطبيقك لون كىنالك كبلـه فيو سره باإلضافة إلى 
ىذه الفائدةن مجرد قراءتك لو يينير فؤادؾن ميجرد رؤيتك لهذه الكلمات متقربان إلى اهلل سبحانو 

كىذا ثابته كمقرره في كتاب اهلل سبحانو كتعالى. اإلنساف  كتعالى ييحالٍّن نفسكن مجرد ذلك.
ييؤجر على تبلكة كتاب اهلل فهم أك لم يفهمن ييؤجر على كل حرؼو عشر حسناتن كييؤكد 

المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ذلك قائبلنهلل "ال أقوؿ ألف الـ ميم حرؼ بل ألفه حرؼ كالـه كميمه 
 ."حرؼ

انك من حيث ال تشعرن نوره يقذفو اهلل سبحانو كتعالى في فؤادؾن فائدة ىذه التبلكة تسرم إلى كي
إذا أخذت نفسك في ىذه الوظيفة كأدمت على التمسك في ىذه الوظيفة فلف اهلل سبحانو كتعالى 
يجعلك في حالنو حالين من ىذه المخاكؼ التي تشكو منهان لن تيحرقك نار الشهوات كاألىواء 
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ليك ليتخطفك من صراط اهلل سبحانو كتعالى أبدانن ىذا إف أبدانن كلن تجد للشيطاف سبيبلن إ
 .اتخذت من تبلكة كتاب اهلل سبحانو كتعالى كردان دائمان لك

كانظركا كيف كاف كتاب اهللن بل رب العالمين سبحانو كتعالى يأمر رسولو محمدان صلى اهلل عليو 
ا أغناه صلى اهلل عليو كسلم كسلم بأف يعكف على تبلكة كتابو المينزؿ في كل صباحو كمساءن كم

كقد حاٌلنو اهلل بحالنو كحرزه المتين من أف يلجئ إلى أم كسيلة أخرلن لكن اهلل عز كجل إنما 
صلى اهلل عليو كسلم بهذا العبلج كأمثالوهلل "كىاٍتلي مىا أيكًحيى ًإلىٍيكى ًمٍن ًكتىاًب  حاٌلن حبيبو محمدا ن

اتًًو كىلىٍن تى  ًلمى ارىبٍّكى ال ميبىدٍّؿى ًلكى  "ًجدى ًمٍن ديكنًًو ميٍلتىحىدن

فهل يقرأ ىؤالء الشاكوف كتاب اهلل عز كجل في كل صباح؟ ىل يجعلوف ألنفسهم كردان من تبلكة  
كتاب اهلل سبحانو كتعالى؟ أنا أعلم أف كثيرين ىم الشباب الملتزموف بأكامر اهللن بل الذين يلتزموف 

يعودكف إلى كتاب اهلل إال لبلستشهاد بآيةن  بجماعات كالحركات اإلسبلمية أعلم أف فيهم من ال
إال لبلحتجاج بنهو قر ني من أجل أف يناقشوا بو كيجادلوا ااخرينن أما أف يجلس أحدىم كيضع  
كتاب اهلل نيالب عينيو ثم يتلو جزءان أك أكثر أك أقل من كتاب اهلل عز كجل بجلسة؛ قراءةن سليمة 

 .ال يتعتع فيهان فقليلوف ىم ىؤالء

الخطوة األكلى في أخذؾ نفسك بهذا العبلج أف تتلقى القر ف ممن تلقاه قبلكن كالخطوة إذان 
الثانية أف تجعل لنفسك كردان كل يـو من تبلكة كتاب اهلل سبحانو كتعالى حسب ظركفك كحسب 

 .اتساع كقتك كضيقو

رؾ بمعاني كتاب الخطوة الثالثةهلل أف تتدبر كبلـ اهللن كأف تتأمل في معانيون كأف تعمد إلى من يبال
اهلل؛ ال أف تعتمد في ذلك على نفسك كأف تيفسر القر ف كما تشتهيو شأف كثيرو من المنحرفين عن 

. ىذه ىي الخطوة الثالثة  .صراط اهلل سبحانو كتعالى اليـو

 

كالخطوة الرابعةهلل إذا أمكنتك الظركؼن كإذا عدت إلى قوتك كطاقتكن فرأيت أنك قادر على أف 
ة الرابعةن فهي أف تيقبل إلى حفظك لكتاب اهلل عز كجل أك حفظ المقادير التي تثبت على الخطو 

تستطيع حفظها منو جهد استطاعتكن كلكني أعود فأقوؿ ىذه الخطوة األخيرة ييشترط فيها أف 
تكوف على يقين أنك ستستطيع المحافظة على ما قد حفظتو. فأما إف كنت في شك من ذلك 
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 .ا ال تستطيع أف تجـز أنك ستحافظ عليو معالية من المعاصيفاعلم أف إقدامك على حفظ م

اهلل سلم قاؿهلل "ما من مؤمنو يحفظ كتابكرد فيما ركاه اإلماـ أحمد في مسنده أنو صلى اهلل عليو ك 
 ."ثم ينساه إال حيشر يـو القيامة أجذـ

 .كلقد قرر العلماء أف نسياف ما قد حيفظ من كتاب اهلل عز كجل من الكبائر 

إلى  -صغاران أك كباران ذكوران أك إناثان  -ال ينتهي أيها اإلخوة من أناسو يدفعوف الشباب  كعجبي
حفظ كتاب اهلل سبحانو كتعالى غيبانن كيتباىوف بين الحين كااخر بأف عددان من ىؤالء الشباب قد 

ىذا لم  حفظوا كتاب اهللن ىذا حفظو خبلؿ ستة أشهرن كذاؾ كعاه كحفظو غيبان خبلؿ ثبلثة أشهرن
يبلغ الخامسة عشرن كذاؾ ال يزاؿ في الثالثة عشرة ... كيتباىى المعلموف بهذان كيعرضوف 
 .بضاعتهم متمثلةن في ىؤالء الالغار ينهض كل كاحد منهم ليقرأ غيبان جزءان مما قد حفظو

أنظر إلى حاؿ ىؤالء بعد سنوات كأتعقبهمن ىذا دخل الجامعة كأصب  طالبان في الجامعةن كذاؾ 
اتجو إلى ًحرفة من الحرؼن كأسأؿ ماذا بقي في رأسك مما قد حفظتو من كتاب اهلل خبلؿ ستة 
أشهرن كإذا بكل ما حيفظ قد طار كتبخرن ألف الرجل ال يستطيع أف يقرأ في كل يـو خمسة أجزاء 
ليحافظ على ما قد حفظن ىو طالب في الجامعة أك ىو حرفي يخرج من داره في الثامنة كيعود 

 ثامنةن متى يستطيع أف ييحافظ على ما قد حفظ؟في ال

 نعم أنت معذكرن كلكن من الذم كلفك أف تحيمٍّل نفسك ما ال تطيع حملو؟

كلعلك ىنا أيضان معذكرن لكن الرجل الذم يتحمل ىذه المسؤكلية ىو من دفعك دفعان إلى أف 
 .قد حفظتتحفظ كتاب اهلل عز كجل كىو ال يعلم أنك قادره على المحافظة على ما 

كثيرات ىٌن الفتيات البلئي حفظن كتاب اهلل عز كجل في أسنانهن صغيرةن كاإلنساف يملك خياالن 
قويان في الالغر بموجبو يحفظ بسهولةن كلكن ما إف تنقلت ىذه الفتاة من مرحلة إلى مرحلةن 

 .كتزكجت أك دخلت في مراحل الدراسة الجامعية أك نحوىا حتى نسيت كلما قد حفظتو

يلوف جدان كقليبلت جدان الذين كالبلئي يحافظوف كيحافظن على ما قد حفظوه من كتاب اهلل كقل
 .سبحانو كتعالى
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ىذا األمر الخطير أقولو لكم بهذه المناسبةن كلكني أعود فأقوؿ للذين يشكوف كيتخوفوف من 
 :قوانه الشهوات كشياطين اإلنس كالجن. أقوؿ لهم

ونو أال كىو كتاب اهلل سبحانو كتعالىن أنا ال أقوؿ لكم احفظوه العبلج أمامكم كلكنكم ال تستعمل
غيبان ابذلوا ربع ىذه المهمة في أف تجعلوا ألنفسكم كردان كل يـو من تبلكة جزءو من كتاب اهلل 
سبحانو كتعالىن أركني إنسانان شابان أك فتاةن ثابر مثابرة دقيقة على ىذه الوظيفة ثم استطاعت 

 .أف تتخطفو من صراط اهلل سبحانو كتعالى شياطين اإلنس كالجن

ألم يلتـز اهلل سبحانو كتعالى أف يحفظ عباده بواسطة ىذا النور كأف يجعلهم في كبلءتو كحماه؟ 
كلكني أعود فأقوؿهلل على الرغم من كثرة معاىد األسد لتحفيظ القر فن كعلى الرغم من الحلقات 

ني أنظر يمينان كشماالن فبل أرل تياران كاسعان الكثيرة لتحفيظ القر ف في المساجد كغيرىان كلك
ن حالة يقرؤكنو ال غيبان بل نظران إلى   يتشكل من أكلئك الشباب الذين يقرأكف كتاب اهلل كل يـو

 .كتاب اهلل سبحانو كتعالىن ىذا ما نبحث عنو

كخير حالنو في ىذا العالر كفي كل عالر يتقي بو اإلنساف شياطين اإلنس كالجنن كيتقي 
ت كاألىواء إنما ىو كتاب اهلل سبحانو كتعالى. من أراد أف يغرس بين جوانحو محبة اهلل الشهوا

فليعكف على تبلكة كتاب اهلل. من أراد أف يغرس بين جوانحو المخافة من سخ  اهلل فليتعهد 
عز  نفسو بتبلكة كتاب اهللن من أراد أف يكوف من الذاكرين اهلل كثيران فليتعهد نفسو بتبلكة كتاب اهلل

 .كجل. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ػٕلِب ٠ٙزُ اٌٍَّّْٛ ثّب أٌيَ هللا ثٗ مارٗ ٠ُٚؼوػْٛ ػّب أٌيُِٙ ثٗ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

كم يتمنى اإلنساف المؤمن المسلم أف لو احتفل الناس بقدـك العاـ الهجرم الجديد كما يحتفلوف 
 .بلدم جديدىم أنفسهم بدخوؿ عاـو مي

لدخوؿ عاـو  -كال أقوؿ غير المسلمين  -كله منا عندما يقارف بذىنو بين استقباؿ المسلمين 
ىجرم جديد يجدكف ما ىو المخزمن كما ىو المؤلم كالمخجل  ميبلدم جديدن كاستقبالهم لعاـ و

 .لكل إنساف مؤمن أماـ مواله كخالقو سبحانو كتعالى
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ن كيقـو الالخب في المجتمعات كاألسواؽ كاألندية كالمنازؿ في المناسبة األكلى تهيج الدنيا
كالبيوت ككسائل اإلعبلـ كال يكاد ينتهي ىذا الالخب. كفي المرة الثانية تمر ىذه المناسبة كال 

يكاد يشعر بها إال المتحرؽ على دين اهلل سبحانو كتعالى كالمرتب  ارتباطان ثقافيان متميزان بتاريخ ىذه 
 .األمة

عني بهذه األمنية أف يحتفل المسلموف بدخوؿ العاـ الهجرم بالطريقة ذاتها التي يحتفلوف كأنا ال أ
بها بدخوؿ عاـو ميبلدمن أم إنني ال أعني أف يستقبل المسلموف دخوؿ ىذا اليـو من أكؿ عاـو 

ىجرم جديد بالالخب كالضجيج كاللهو؛ إف في الشوارع كاألسواؽ كالمحاؿ التجارية كزخرفتهان 
لبيوتن كإف في أجهزة اإلعبلـن كلكني أعني باالحتفاء الذم البد منو بهذه المناسبة أف كإف با

تيحشد عقوؿ المسلمين بالعبر كالعظات كالدركس التي ينبغي أف يتبينوىا في ىذه المناسبةن كأف 
وؿ تحتفل أجهزة اإلعبلـ على مستول العالم العربي كاإلسبلمي أجمعن كأف تهتم اىتمامان بالغان بدخ

ىذا اليـو األغرن كبتجدد ىذه الذكرل المقدسة كالعزيزة على تاريخ ىذه األمةن فيشعر المسلموف 
أف لسانهم الناطع كلساف المسلمين الذم ينطع باسمهم إنما ىو أجهزة اإلعبلـن يشعر المسلموف 

ينبغي أف  أف ألسنتهم ىذه متجهة اتجاىان متميزان لملئ األفكار كاألذىاف بالدركس كالعظات التي
يستفيدىا المسلموف من ىذه المناسبة الجليلةن ثم أف يجعلوا من ذلك دكاءن ناجعان ألمراضهم التي 

 .يعانونها في ىذا اليـو

كغير خاؼو على أم مسلم أف المسلمين الذين كانوا قبلنا من السلف الالال  لم يجعلوا من 
علمة تاريخية يربطوف بها أحداثهم ميقات أكؿ عاـ من ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم م

المتجددة إال ألف ىذه المعلمة تحمل دالالت كبيرة كتحمل دركسان متجددة عظيمةن مهما تقدـ 
المسلموف أك تخلفوا لن يستغنوا عن الوقوؼ أماـ عبرىان كلن يستغنوا عن االستفادة منها بشكل 

جعلوا من ىذه المناسبة معلمة  من األشكاؿن كلذلك جعل السلف الالال  بلجماعو جليلو منهم
 .تاريخية يربطوف بها حوادث التاريخ اإلسبلمي من بعد إلى يومنا ىذا

كأنا ألفت النظر أيها اإلخوة إلى درسو كاحدو من ىذه الدركس الهامةن كم كاف يجدر بالمسلمين 
لمسلمين أف يستفيدكا من ىذا الدرس إلصبلح أخطائهم كلمعالجة أمراضهمن ما ىو فرؽ ما بين ا

قبل أف يهاجركا من مكة إلى المدينة كبعد أف ىاجركا كاستقر بهم المقاـ في المدينة المنورة؟ ما 
 الفرؽ بين حاؿ المسلمين قبل الهجرة كحالهم بعدىا؟
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أما قبل الهجرة فلم يكن للمسلمين أرضه يملكونهان فلما ىاجركا أكرثهم اهلل سبحانو كتعالى 
االصطبلح الفقهي دار اإلسبلـن لم يكن المسلموف يظهركف في األرض التي أصبحت تيسمى ب

مظهر كحدةن تستظل في ظل دكلة كحكومةن فلما ىاجر المسلموف من مكة إلى المدينة أنعم اهلل 
 .عز كجل عليهم بالوحدة التي ظهرت كتكتلت تحت مظلة دكلة كحكومة إسبلمية

لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إال قبل أف يهاجر المسلموف من مكة إلى المدينة لم يكن 
شخالية كاحدةن ىي شخالية النبي كالرسوؿ المبلغ عن اهلل عز كجلن فلما ىاجر كىاجر معو 

أصحابو إلى المدينة أصب  المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ذا شخاليتين اثنتينن فهو اليـو رسوؿه 
 .حكومة إسبلمية مبلغه من اهلل عز كجل كىو في الوقت ذاتو أكؿ رئيس دكلة ألكؿ

ىذا الفرؽ الكبير الغريب العجيب بين كاقعين للمسلمين أحدىما كاف قبل الهجرة كالثاني أكرثو 
 اهلل سبحانو كتعالى للمسلمين بعد الهجرةن كيف جاء؟ ككيف تحقع؟

كأنا أسأؿ كينبغي لكل مسلم أف يسأؿن ىل كاف المسلموف كىم في مكة ييخططوف لتلك الدكلة 
 .اهلل بها بعد الهجرة؟ ىذه كاحدة التي أكرمهم

ىل كاف المسلموف كىم مبعثركف في مكة يخططوف ألف يمتلكوا أرضان تيسمى دار إسبلـ؛ فكانوا 
 يسهركف لياليهم كيتعبوف أيامهم في كضع الخط  ألخذ ىذه األرض كاقتناصها؟

يو كسلم ىل كاف المسلموف كىم في مكة يخططوف ألف يجعلوا من نبيهم محمد صلى اهلل عل
 رئيس دكلة بعد أف كاف كىو بين ظهرانيهم مجرد رسوؿ مبلغو عن اهلل؟

أعتقد أف كبلن منكم يعلم الجوابن لم يكن يخطر في باؿ المسلمين شيء من ىذان فالمسلموف 
كىم قلة بين المشركين في مكة المكرمة كعلى رأسهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن لم يفكركا 

طوا القتناص أرضو كامتبلكها كإقامة دكلة عليهان لم يخططوا لذلك أبدان. كإنما  ذات يوـو بأف يخط
كاف قالارل ىمهم كإنما كاف كل جهدىم متجهان إلى شيءو كاحدن ىو إببلغ رساالت اهلل سبحانو 
كتعالىن كالقياـ بواجب الدعوة إلى دين اهلل عز كجلن ثم الالبر كالمالابرة في طريع ىذه المهمة 

 .اهلل سبحانو كتعالى بهان كعلى رأسهم سيدنا محمده صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم التي كلفهم
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كل المسلمين الذين كانوا في مكة لم يكونوا يفكركف إال بهذا الهمن كلم يكونوا يشغلوف بالهم إال 
بهذا الواجبن فكاف ىذا ديدنهم يشرقوف كيغربوف داخل ذلك المجتمع الالغير مكةن كمن حوؿ 

ك القبائل القريبة نسبيانن كانوا يتحركوف ضمن ىذه الساحة دعاة إلى اهللن معرفين بدين اهلل مكة تل
سبحانو كتعالىن كقد حٌمل كله منهم نفسو كاجب الالبر ككاجب المالابرةن كرأينا بل نظر اهلل عز 
كجل إلى كاقعهم فرأل الالدؽ في سلوكهمن كرأل الجهد بل الجهاد في صبرىم كمالابرتهمن شاء 
اهلل عز كجل أف يبتليهم بالمعذبين كبالمستهزئين كبالمسيئين بكل أنواع اإلساءاتن كعلى رأس من 
أيسيء إليو بكل ىذه اإلساءات سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. فالبركا كتحملوا كمات 
منهم من مات تحت كطأة ىذا العذابن كبقي من بقي كىو ثابته صامد يتلقى العذاب كيحتسبو 

 .د اهلل سبحانو كتعالىعن

ىكذا كاف عملهم كىذا كاف ىدفهم كعلى ىذا النهج ساركا كلم يكن يخطر في باؿ أمو منهم أف 
 .ييخط  إليجاد دكلةن إلقامة مجتمعن إلمتبلؾ أرضن أك لما كرائ ذلك من الذيوؿ التي تعلموف

في سلوكهمن كرأل  كنظر اهلل عز كجل إليهم فوجد الالدؽ في عملهمن كرأل اإلخبلص لدين اهلل
ثباتهم على الجهاد الذم كاف ىو أساس الجهاد القتالي بعد الهجرةن فأعطاىم اهلل عز كجل ىذا 

 .الذم أعطاىم عندما كتب لهم الهجرة إلى المدينة المنورة

انظركا أيها اإلخوة ىما مهمتافهلل أما أكالىما فكلف اهلل بها عبادهن كأما األخرل فأخذىا اهلل عز 
ذاتو كألـز بها ذاتو العلية. المهمة التي كلف اهلل بها عباده )الدعوة إلى اهلل(هلل "قيٍل ىىًذًه كجل على 

سىًبيًلي أىٍدعيو ًإلىى الل ًو عىلىى بىاًليرىةو أىنىا كىمىًن اتػ بػىعىًني". تلك ىي المهمة التي شرؼ اهلل سبحانو كتعالى 
عليو كسلم في ذلك المجتمع الجاىلي  بها كل من دخل باإلسبلـ كعاش مع رسوؿ اهلل صلى اهلل

 .المظلم

كأما المهمة التي ألـز اهلل بها ذاتو العلية فهي أف يورثهم األرض بعد أف يجد ثباتهم كصبرىم على 
ىذان كأف ييملكهم الدكلةن كأف يثبت دعائم كجودىم كيرسخها فوؽ األرضن كأف ييملكهم كل ما 

 .ل بو ذاتو العليةيمتلكو أعداؤىمن ىذا ما ألـز اهلل عز كج

كلما كٌفى أكلئك المسلموف بما ألزمهم اهلل بون كٌفى لهم اهلل عز كجل بما ألـز بو ذاتون كنظرنا 
ا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه  فوجدنا أنفسنا أماـ مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل "مىٍن عىًملى صىاًلحن
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رنا فوجدنا أنفسنا أماـ قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى فػىلىنيٍحًييػىن وي حىيىاةن طىيٍّبىةن "ن كنظ
ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجعىلىهيٍم أىًئم ةن كىنىٍجعىلىهيمي اٍلوىارًثًينى". كىذا شيءه ألـز اهلل عز كجل بو 

عالى كبلن منهم بو. ىذا الدرس أيها ذاتون كلكن بعد أف يوفي المسلموف بما ألـز اهلل سبحانو كت
 اإلخوة .. أين كاقع المسلمين منو؟

كنتأمل لدل المقارنة  -كال أتحدث عن غير المسلمين  -ننظر إلى الواقع الذم يعيشو المسلموف 
بين كاقعهم اليـو ككاقع أصحاب رسوؿ اهلل باألمسن فنجد المسلمين يسيركف في طريع معاكسة 

كاف عليها أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. ألـز اهلل أكلئك المؤمنين تمامان للطريقة التي  
بأف يكونوا أيمناء على الدعوة إلى اهللن صابرين على إببلغ رساالت اهلل عز كجلن يتحملوف في 
سبيلها كل عنت ككل شدة من الشدائدن كيحتسبوف ذلك عند اهلل عز كجلن كلم ييلزمهم بأف 

ذلك. أما اهلل عز كجل فألـز ذاتو بأف ييملكهم األرض؛ يحقع لهم دار ييخططوا لشيءو غير 
اإلسبلـن كأف ييقيم لهم الدكلةن كأف ييسيج ىذه الدكلة بسياج القوة كالحماية. كتنظر إلى كاقع 
المسلمين كإذا بهم يهتموف كل االىتماـ بالوظيفة التي ألـز اهلل ذاتو العلية بها كييعرضوف كل 

ظيفة التي ألزمهم اهلل عز كجل بها. أال تنظركف إلى ىذا الواقع؟ ىذا ىو كاقع اإلعراض عن الو 
 .المسلموف اليـو

 أين ىم أكلئك الذين ينالبوف كيجاىدكف في إببلغ رساالت اهلل عز كجل في القرل في المدف؟

 أين ىم الذين يطرقوف أبواب األسر التي ىي في ظمأن ظمأ إلى معرفة دين اهلل عز كجل؟

الذين ييجددكف سيرة أصحاب رسوؿ اهلل كمالعب كغير مالعب كحمزة في الدعوة إلى  أين ىم
 اهلل كإببلغ رساالت اهلل كتنفيذ قوؿ رسوؿ اهللهلل "بلغوا عني كلو  ية فرب مبلغ أكعى من سامع"؟

لن تجد إال على الوجو النادرن كما أشبو ىذا الوجو النادر ببوارؽ تبرؽ في ليلة ظلماءن ىذا ىو 
 .الواقع

كعندما يناقش أحدنا كاحد من ىؤالء الناسن لماذا ال تدعو إلى اهلل؟ انظر إلى سيرة رسوؿ اهلل إلى 
سيرة أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيف كاف حالهم؟ ككيف كاف شأنهم؟ ماذا يجيب 

 كماذا يقوؿ لك؟
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ن المنكرن كل ذلك ىباء يقوؿ لكهلل ال فائدة من الدعوةن كال من األمر بالمعركؼ كال من النهي ع
حتى تيقاـ الدكلة اإلسبلمية أكالنن ينبغي أف تيقاـ الدكلة أكالنن كبعد ذلك ينج  الدعاة في الدعوة 

 .إلى اهلل

تيالغي إلى ىذا الكبلـ العجيب كتتأمل في كبلمو ككأنو ييخطئ رب العالمينن كأنو يقوؿهلل إف اهلل عز 
حاب رسوؿ اهلل بأف يتركوا مسألة الدكلة كاألرض كجل لم يكن على صوابن عندما أمر عباده أص

كما إلى ذلك كأف يبذلوا جهدىم كلو في إببلغ رساالت اهلل كالدعوة إلى اهلل كاألمر بالمعركؼ 
كالنهي عن المنكرن كأف يالبركا كيالمدكا كيجعلوا ذلك كلو احتسابان لوجو اهلل عز كجل. كأنهم 

انن بل الالحي  ىو أف على أكلئك المسلمين كانوا أف يقولوفهلل إف خطة رب العالمين لم تكن صواب
يطرقوا أبواب الدكلة أكالنن كأف يقيموا الحكومة أكالنن كبعد ذلك ينجحوف في الدعوة إلى اهلل عز 

 .كجل

ىذا الواقع الذم تراه في حاؿ أكثر المسلمين اليـو يترجم على  ذاف الناس جميعان ىذه الترجمة. 
 ىذه الجريمة؟ فهل ىنالك جريمة أخطر من

ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى ااًخرى كىذىكىرى الل وى كى  ًثيرنا" جعل لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى
اهلل من رسولو قدكة لنا أسوة لنان علمنا من خبلؿ سير أصحابو كيف نسيرن ككيف نتبعن أفنج  

لرغم من أف ىؤالء المسلمين اليـو يخطئونهم؟ أفنجحوا أـ لم ينجحوا؟ إف أكلئك الالحابة على ا
ىي إال سنوات؛ ثبلثة عشر عامان حتى أثمر سعيهم كجهادىم الدكلة كاألرض كالحماية كالقوة 

 .كالحكومة. ككاف كل ذلك ثمرة ربانية

سبحانو كتعالى. المسألة تحتاج أيها اإلخوة إلى تنسيعن كالمنسع لسنا نحنن المنسع ىو اهلل 
اًدٍلهيٍم بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني" يقوؿ ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كىجى ًبيًل رىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى هلل الرب يقوؿهلل "ادٍعي ًإلىى سى

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ أيكلىًَٰئكى ىيمي "كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
اٍلميٍفًلحيوفى"ن ثم إف اهلل سبحانو كتعالى ألـز ذاتو بالنتائجن إف أنتم فعلتم ذلك كرثتكم األرضن 
أعطيتكم الدكلةن ملكتكم كل شيء. فماؿ ىؤالء اإلخوة ال يفهموف كبلـ اهلل سبحانو كتعالى؟! 

 أسوة لهم!؟كمالهم عن التذكرة معرضوف!؟ لماذا ال يجعلوف من سيرة رسوؿ اهلل 
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ىذا ىو الدرس الواحد من دركسو كثيرة نقتبسو من ىجرة المالالطفى صلى اهلل عليو كسلم من 
 .مكة إلى المدينة

أال ليت المسلمين على كل مستوياتهم حكامان كشعوبان يحتفلوف بدخوؿ ىذا العاـ الهجرم 
اإلعبلـ كلهان ليت  المقدس االحتفاؿ المناسب لقيمة بدء ىذا العاـن ليت أنهم يجندكف كسائل

أنهم يجندكف كل األبواؽ الثقافيةن ليت أنهم يجندكف سائر األنشطة لتوجيو المسلمين إلى 
العبلجات التي تتكفل بتضميد جراحاتهمن إذان لو فعلوا ذلك ابتغاء مرضاة اهلل عز كجل لجمع اهلل 

 .ـمنهم الشملن كلقٌوـ فيهم االعوجاجن كألعادىم إلى حظيرة األمن كالسبل

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 !ٚالؼٕب ا١ٌَٛ .. ٘وط ٚفزٓ أَ عٙبك ٚاٍزشٙبك؟

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت  

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

بلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كس
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف من العبلمات الالغرل لقياـ الساعة التي أنبأ عنها سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف 
الخالاـ كاالقتتاؿ كإلى استثارة الفتن يكثر الهرج كالمرجن أم أف تكثر الفوضى التي تجر إلى 

ألتفو األسبابن كلقد دؿ على ىذا ما أنبأ عنو كتاب اهلل سبحانو كتعالىن ثم جاءت السنة النبوية 
 .فوضعت النقاط فيو على الحركؼ

عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى  ابنا مٍّن أما بياف اهلل سبحانو كتعالى فهو قولو عز كجلهلل "قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىىَٰ أىف يػىبػٍ
انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي  ۚ  فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيػىعنا كىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو 

كيلٍّ ( لٍّ ٔٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكيم ًبوىًكيلو ) ۚ  ( كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ ٓٔاٍايىاًت لىعىل هيٍم يػىٍفقىهيوفى )
 ."كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى  ۚ  نػىبىلو مٍُّستػىقىرٌّ 

كأما السنة التي كضعت ىذا البياف الرباني في موضع البياف كالشرح كالتفاليلن ككضعت النقاط 
فيو على الحركؼن فذلك عندما دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ربو كما كرد في الالحي هلل أف 

ستجاب اهلل دعاءهن كدعا ربو أف ال يسل  عليهم عدكان من غيرىم ال  ييهلك اهلل أمتو بسنة عامة فا
فيجتث شأفتهم فاستجاب اهلل سبحانو كتعالى دعاءه ىذان ثم دعا اهلل عز كجل أف ال يجعل بأس 
أمتو فيما بينهم فلم يستجب اهلل سبحانو كتعالى ىذا الدعاء من نبيو محمدو صلى اهلل عليو كسلمن 

ستنالو أمة محمدو صلى اهلل عليو كسلم لدل انحرافها أك لدل كقوعها  كأعلمو أف التأديب الذم
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فيما قد حذر اهلل عز كجل منون لن يكوف ىبلكان بسنة عامةن كلن يكوف عن طريع تسلي  عدكو 
عليهم يجتث شأفتهم بعامةن كلكن إذا أراد اهلل عز كجل أف يأدبهم فلنما يكوف ذلك بأف يجعل 

ياف اهلل سبحانو كتعالىن كتلك ىي دالئل سنة المالطفى صلى اهلل عليو بأسهم فيما بينهم. فهذا ب
كسلمن ككل ذلك لخالو المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ عندما أكض  أف من أشراط الساعة أف 

 .يكثر الهرج كالمرج

كقد سمعت من سأؿ مستشكبلنهلل فلماذا يبتلي اهلل سبحانو كتعالى ىذه األمة بعضها ببعض؟ كلماذا 
أسها فيما بينها؟ كالجواب ينبغي أف ال يكوف غائبان عن باؿ أم إنسافو مؤمن يقرأ كتاب اهلل يجعل ب

 .سبحانو كتعالى كيتدبره

ىل من سنة اهلل في خليقتو أف يبتلي فئة من عباده بماليبة دكف سبب؟ كىل تتهاكل عالي 
وح بدر منهمن أك لمعالية التأديب على عباد اهلل عز كجل من ًقبل اهلل إال لموبقة ارتكبوىان أك لجن

شاعت فيما بينهمن ثم لم تجد ىذه المعالية من ينهى عنها كمن ييذكر باهلل سبحانو كتعالى 
 باللساف كالبياف؟

ابنا مٍّن فػىٍوًقكيٍم  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى إف اهلل عز كجل عندما تهدد عباده بقولوهلل "قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىىَٰ أىف يػىبػٍ
ٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيػىعنا" لم ييحدث البارم سبحانو كتعالى عباده عن ىذه القدرة أىٍك ًمن تىٍحًت أى 

الربانية لمجرد أنو يحب أف يبتليهم بشيء من ىذان كلكنو إنذاره لمن ييعرض نفسو إليون فكل من 
سلمين اليـو ابتعد عن النذر التي يخوؼ اهلل بها عباده لن ياليبو منها أم جائحةن كإذا كاف في الم

من يتسائلوف عن سر ىذا الببلء الذم أصابهم اهلل بو تالديقان لقوؿ اهلل سبحانو كتعالىن أك تالديقان 
لقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسلمن أك تالديقان للوحي الذم تنٌزؿ على رسوؿ اهلل؛ كالذم 

فيما بين أفرادهن  تضمن أف اهلل عز كجل لم يستجب لرسولو الدعاء األخير أف ال يجعل بأس أمتو
فلنما ذلك من أجل معاصو شاعت فيما بينهمن كمن أجل سوءو تسٌرب إلى صفوفهمن كمن أجل 

موبقاتو حلت فيما بينهم ثم لم تجد ىذه الموبقات من ينهى عنها كمن ييذكر بضركرة التعاكف في 
 .سبيل امتبلخها

لى من شاء من أفرادىا بهذا الببلء لما  ؿ أمر ىذه األمة إلى ىذه الحاؿ ابتلى اهلل سبحانو كتعا
 .الذم توعد اهلل سبحانو كتعالى بو
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كعد اهلل سبحانو كتعالى أف ال يهلك ىذه األمة بعذابو يهوم عليها من فوؽ كما أىلك أمم 
سابقةن ككعد اهلل ىذه األمة إذا تعرضت للببلء أف ال ييهلكها بعذابو يتفجر من األرض التي تمشي 

بأمم سابقةن كلكنها إف تعرضت لموجبات الهبلؾ فلف العذاب الذم توعدىا اهلل عليها كما فعل 
عز كجل بو ىو أف يجعل بأسها فيما بينهان فلذا رأيتم اليـو صوران لهذا البأس الذم يسرم بين 

صفوؼ المسلمينن كالذم يدكر داخل ساحة المسلمين كفيما بينهم في أم بقعة من بقاع العالم 
الم العربين فلتربطوا بين ىذا الذم تركف كبين كبلـ اهلل سبحانو كتعالى ككبلـ اإلسبلمي أك الع

سيدنا رسوؿ اهلل عليو كسلم كدعائو الذم دعى بو ربو سبحانو كتعالىن أم فلتعلموا أف البأس الذم 
يسرم فيما بين المسلمين كأف الهرج كالمرج الذم يدكر رحاه في صفوؼ المسلمين إنما ىو 

منهمن كإنما ىو لموبقاتو تزايدت كتكاثرت فيما بينهمن ثم لم تجد ىذه الموبقات  لسوءو قد صدر
 .من يحذر منها أك من ينهى عنها

كالمؤلم أيها اإلخوة أف كثيرين ىم الذين يركف ظاىرة ىذا الهرج كالمرج ظاىرة ىذا البأس الذم 
لجذكر الموصولة بهان تدكر رحاه على المسلمين كبأيدم المسلمينن يركف ىذا ثم ال يدركوف ا

يركف ىذا ثم اليربطوف بين ىذه الظاىرة كبين كبلـ اهلل عز كجل ككبلـ رسولو صلى اهلل عليو 
كسلمن لماذا ال نشم رائحة أكفنا؟ لماذا ال نتهم أنفسنا؟ لماذا نتالور أف يكوف ىذا البأس الذم 

ينبغي أف تػىٍنب ت جذكره كأف تدكر رحاه إنما تدكر بين طرفينن طرؼ مجاىد يؤدم رسالة اهلل كطرؼ 
تيستأصل شأفتو من الوجود اإلسبلمي لماذا؟ لماذا ىذا التالور البعيد كل البعد عن كتاب اهلل كعن  

 .كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

إذا كانت ىذه الفتن التي تسمعوف عنها كالتي  لت إلى حاؿو تيشيب الرؤكسن إذا كانت ىذه الفتن 
ن إذا كانت عبارة عن أمر يتم بين طرفين طرؼ يؤدم الواجب جهادان فهو التي تتفاقم يوم ان بعد يـو

يناؿ األجر بذلك من عند اهللن كطرؼو  خر ينبغي أف يػيقىٌتل كينبغي أف تراؽ دماؤىم ألنهم خارجوف 
عن الدين كعن الملةن إذان فهذا الواقع ليس داخبلن في الهرج كالمرج الذم حدث عنو رسوؿ اهللن 

ان فهذا الذم نراه ليس داخبلن فيما توعد اهلل بو ىذه األمة عندما توعدىا أف يجعل بأسها فيما إذ
بينهان ألف معنى صدكر البأس فيما بين المسلمين أف يكوف كبل الطرفين مسلمانن كإال فبل يمكن 

 .أف يالدؽ معنى كبلـ اهلل سبحانو كتعالى فيما يتالوره كثير من الناس اليـو
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الفتن التي تسمعوف عنها إف في الجزائر كإف في غير الجزائرن لو أنها كانت مبررة كما  لو أف ىذه
يتالور إلى اليـو بعض أصحاب الرعونات من الناسن لو كانت عبارة عن أمور مبررة ألف الذين 

يقوموف بها إنما يفعلوف ذلك جهادانن كألف الذين تدكر رحى الهبلؾ عليهم إنما ىم أناسه خارجوف 
الدين كعن الملة. إذان فما معنى كبلـ اهلل كمعنى كبلـ رسوؿ اهلل أف من عبلمات الساعة أف عن 

 !يجعل المسلمين فيما بينهم؟

صدؽ رسوؿ اهلل كلم تالدؽ الرعونات التي تطوؼ بأذىاف كثيرو من الناسن ىذا من البأس الذم \
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  تدكر رحاه بين المسلمينن كىذا معنى الهرج كالمرج الذم تحدث عنو

 .كسلمن كأنبأ أنو شرطه كعبلمة من عبلمات قياـ الساعة

كلو كقفنا عند ىذا الكبلـ الذم يقولو اهلل عز كجل كيؤكده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن لعلمنا 
 أف ىذه الفتن التي تيقبل كلقباؿ سواد الليل الميظلم المهلكن لعلمنا أف ىذا ليس من الجهاد في

شيءن كأف ىذه األطراؼ التي تدكر عليها رحى ىذه البأساء إف ىي في مجموعها إال مظهره لكبلـ 
ابنا مٍّن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك  عىثى عىلىٍيكيٍم عىذى اهلل عز كجلهلل "قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىىَٰ أىف يػىبػٍ

"ن كالخطاب للمسلمين ىؤالء يػىٍلًبسىكيٍم ًشيػىعنا". كىا ىنا محل الشاىدهلل " كىييًذيعى بػىٍعضىكيم بىٍأسى بػىٍعضو
 .مسلموف كأكلئك مسلموف

ىذا المعنى أيها اإلخوة يجب أف نتمثلو جميعان كإال فلف الماليبة مزدكجةن الماليبة األكلى ىي 
د الرعونة في التفكيرن كىي اإلقباؿ على فقو ىذا الدين كشرائع اهلل سبحانو كتعالى إقباؿ من يري
أف يلهو بهان كأف يعبثن كأف يجعل من ىذه الشرائع كرة يقذفها حيث يتجو إليو ىواهن كيبعدىا 
عن المكاف الذم ال يركؽ لو كال يركؽ لهواهن كعندما نحاكؿ أف نجعل من شرعة اهلل سبحانو 
ا كتعالى لعبة في األيدم فما أيسر لمن جعل من ىواه إلو لون ما أيسر أف يتبلعب بدين اهلل كم

 .يشاء كأف يستنطع النالوص كما يحبن كىي مما يستنطقها بها بريئة

في كل أسبوعو أك ثبلثة أسابيع يأتي من يسألني قائبلنهلل لماذا ىذا السكوت الذم أطبع على أفواه 
علماء الدين تجاه ىذه الفتن التي ضج لها العالم بأسره كما الجزائر إال مثاالن أكؿن كفي صبيحة 

ن يسألني كيكرر ىذا السؤاؿ على سمعي. أتدركف ماذا قلت أيها اإلخوة؟ قلتهلل ىذا اليـو جاء م
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كأنا  -الذين ينبغي أف تستنطقوىم كأف تسألوىم الجواب ليس ىؤالء الذين يقولوف صباح مساء 
ن حذرت من ىذا الذم يبرأ  كاحده ممن قلت ككتبت كحذرت من ىذا الذم يضج لو العالم اليـو

كلكن إذا أردتم  -افن بل تبرأ منو اإلنسانية مهما كانت لغة ىذه اإلنسانية منو دين اهلل أم دين ك
أف تستنطقوا الالامتينن فاستنطقوا الجماعات اإلسبلمية التي ال تزاؿ صامتة إلى اليـو بدءن من  
كبرل ىذه الجماعات إلى الجماعات األخرل التي لها نظاـ كلها رئاسةن كتالدر عندما تشاء 

 .بر عن رأيها في مشاكل المسلمين كأكضاعهم كفي الحلوؿ المطركحة لذلكالبيانات التي تع

 !لماذا تالمت ىذه الجماعات اتجاه ىذا الهرج كالمرج كما قاؿ رسوؿ اهلل صمت الموت؟

لماذا ال يالدر بياف ال أقوؿ في الجزائرن ال بل في العالم العربي كاإلسبلمي أجمعن لهم أفواه 
سمائهمن كلهم منظمات دكلية ذات شبكة تالل أنحاء العالم بعضها ناطقةن كلهم جرائد تتكلم بأ

ببعض. فلماذا ىذا الالمت؟ استنطقوا أكلئك الالامتين. ييمكن أف يكوف ىنالك بياف كأيان كاف 
البياف ىو في الشكل متفع مع اإلسبلـن المهم أف يكوف ىنالك بيافن إما أف يضم ىذا البياف قرار 

لدين في شيء فضبلن عن أف يكوف من الجهادن كإما أف يقولوا ىذا استنكار يقوؿ ىذا ليس من ا
من الدين. حسنانن فليالدر بيانان بهذان إف كاف ىذا الذم يجرم جهادان في سبيل اهلل أم إف كاف 
ذب  البرءاء اامنين األطفاؿ الراقدين في حجور  بائهم كأمهاتهم من الجهادن فليالدر بياف بهذا 

ة الرسمية حتى نعلمن كربما كاف أكثر المسلمين جاىلين بهذا األمرن من الجماعات اإلسبلمي
كالجاىل ينبغي أف يعلم. كإف كاف ىذا األمر مخالفان لدين اهلل. فلماذا ال نيالدر على أقل ما يجب 
نهي عن منكر. كالمسلم الذم ينهض بما أمر اهلل عز كجل البد أف تكوف خطوتو األكلى في عملو 

عركؼ كنهيان عن منكر. فلماذا ال تتحرؾ تلك األلسن بالنهي عن ىذا المنكر؟ اإلسبلمي أمران بم
 أما الالمت فما معناه في دين اهلل عز كجل؟

عندما أجد مشكلةن أمامي تستالرخني في بياف حكم اهلل عز كجلن كأنا الناطع باسم اهللن كأنا 
ثلها خيانة في دين اهلل الناطع باسم الدينن ثم أصمت. فمعنى ذلك أنني أصدر عن خيانة ما م

سبحانو كتعالى. قل إما ىذا األمر جائز كدليل جوازه كذا ككذا ككذان أك قل إف ىذا األمر غير مبرر 
كىو زيف متسرب إلى ضياء دين اهلل عز كجل ليلطخ صفحتو الناصعة البيضاء بالسواد. أما 

وبة التي ال يمكن أف تيبرر الالمت المطبع الذم ال يزاؿ مستمران إلى ىذا اليـو فتلك ىي األعج
 .بحاؿو من األحواؿ
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العالم يضج من أقالاه إلى أقالاهن كفيهم من يضج لهدؼ كالستغبلؿ حادثةو أك ظرؼن كفيهم من 
يضج بدافعو من الشعور اإلنسانين كفيهم من يعجب كيذىل كيف يتم ىذا باسم دين اهلل سبحانو 

متعددةن أما الجماعات اإلسبلمية التي ينبغي أف تكوف كتعالىن كل العالم يضج ضجيجان ذا ألوافو 
ىي أكؿ من ينطع في بياف حكم اهلل في ىذا األمرن فلف الالمت المطبع عليها أمره غريبه 

 .كعجيبه جدان 

كأعتقد أف بيانان لو صدر من الرسميين من ىؤالء اإلسبلميين في أنحاء العالم العربي أجمعن إذان 
يع الحلن كالجتمعت األمة إما على تالور أف ىذا عمل إسبلمي كإف لسارت ىذه المشكلة في طر 

كاف تذبيحان للبرءاء كربما كنا جاىلينن كإما أف يتبين من خبلؿ البياف الميطبع الجامع أف ىذا األمر 
ال يمكن أف يتفع مع دين اهللن كعندئذو فلف الذين يتقنعوف بقناع اإلسبلـ تمزؽ أقنعتهمن كعندئذو 

الذم يتحركوف تحت اسمون كلكن ال يمكن أف يزكؿ ىذا الغطاء إال ببيافن كال يمكن  يزكؿ الغطاء
أف يفيد البياف إف صدر من أفرادن كإنما يفيد البياف عندما يالدر من الجماعات التي تتحرؾ في 
 .خدمة اإلسبلـن كالتي لها أنظمةه متشعبة متشابكة تفرض نفسها في العالم العربي كاإلسبلمي كلو

عندئذو سيزكؿ الغطاءن كيتمزؽ القناعن كيتبين أف ىؤالء الذين يمارسوف ىذا العمل ليسوا من أجل 
دين اهلل في شيءن كليسوا من اإلسبلـ في شيءو أبدانن كإنما ىم أناسه ينفذكف خطة قرأناىا منذ 
سنواتن كصدرت من قبل مجلس األمن القومي األمريكي منذ سنواتن ىذا البياف الذم ينه 

بأصدقاء أمريكا أف تستثار عوامل التناقض فيما بين المسلمين كأف تستثار عوامل الهرج  كيهيب
 .كالمرج فيما بينهم

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يتوب علينا حتى يعيدنا اهلل سبحانو كتعالى إلى ظبلؿ األمن 
كلمتنا على ما كالطمأنينةن كأسألو سبحانو أف يرفع عنا ىذا البأس كأف يتوب علينان كأف يجمع  

يرضيو بدافعو من اإلخبلص لدين اهلل سبحانو كتعالىن كأف ال نتأب  كنحن نمتطي دين اهلل سبحانو 
كتعالى أىدافان ألنفسنا كأغراضان لحياتنا الدنيويةن فبل كاهلل ال يكوف من يفعل ذلك إال خائنان لكتاب 

  اهلل سبحانو كتعالى كلسنة رسولو
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 ١ٍَّّٓاٌغٙبك اٌٛاعت ػٍٝ وً اٌ

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

مدان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا مح
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

ىنالك أنواعه كثيرة من الجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كتعالى بون كىذه األنواع المتعددة متفاكتةه في 
االتساع كمتفاكتةه في الالبلحياتن أشمل أنواع ىذه الجهاد كلها كأكثرىا اتساعان كارتباطان 

ؼ كالنهي عن المنكرن بل ىو القاعدة بمسؤكلية كل فردو فردو على حدةن جهاد األمر بالمعرك 
الجهادية العظمى التي يجب االنطبلؽ منها إلى سائر األنواع األخرلن كىو النوع الذم ال تتوقف 
شرعتو على كلي أمر كال على مسؤكؿو كبير كإنما ترتب  مسؤكليتو بكل فردو فردو فردو من المسلمين 

 .على حدة

ئهان فلف كثيران من المسلمين تاىوا عن ىذا المنطلع كعلى الرغم من ظهور ىذه الحقيقة كجبل
األكؿ كأعرضوا عنو في غمار تطلعهم إلى أنواعو أيخرل ال قبل لهم بهان كال صبلحية لهم في 
معاناتها. ككأف الشيطاف أراد أف يشغلهم عن ىذا الواجب الجهادم المنوط بأعناؽ المسلمين  

لمجتمعن كأف الشيطاف أراد أف يجعلهم ييعرضوف كلهمن كالذم منو تنقدح شرارة اإلصبلح في ا
ىذه القاعدة أك ينسونها أك يتناسونهان فشغلهم بالنظر إلى البعيد البعيد الذم ال قبل لهم بو كال 
سبيل لوصولهم إليون فقعد جيل المسلمين أك كلهم عن ىذا الواجب الجهادم األقدس أال كىو 

لم يسمعوا قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل  األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ككأنهمن
"الدين الناليحة قلنا لمن قاؿ لكتاب اهلل كلرسولو كألئمة المسلمين كعامتهم". كما الناليحة إال 

 .األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر
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ٍيًر كىيىٍأميريكفى أك كأنهم لم يسمعوا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى ا ٍلخى
ًر  هىٍوفى عىًن اٍلمينكى  ."كىأيكلىًَٰئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  ۚ  بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ

كعندما نيذكر بعض الناس أك كلهم بهذا الواجب الجهادم الكبير يعتذر البعض منهم بعذرو يعجب 
بهذا الواجب؛ فأفواىنا منو العقل كتستغرب منو النيهىن يقوؿ أحدىمهلل إننا ال نتمكن من القياـ 

مكممة كإف أمرنا أك ذكرنا عوقبنا. يقولوف ىذا الكبلـ كيسعوف سعيهم إلى ذلك العمل الجهادم 
الخطير الكبير جدان الذم دكنو خرؽ القتادن كأف ذلك العمل الجهادم مفٌتحة أبوابون ككأنو ييقاؿ 

ن فهذا النوع من الجهاد ىو النوع لهمهلل تعالوا فمرحبان بكمن كاحملوا أسلحتكم كافعلوا ما تشاؤكف
المسموح بو لكمن أما أف تيذكركا الناس بالمعركؼ كتنهونهم عن المنكر بكبلـو مسالم كبحكمة 

 .متناىية كأف تالدعوا للحع فهذا ما ال قبل لكم بو

 أم عاقل يقبل ىذا الكبلـ؟

من باب أكلى ينبغي أف  الذم يغامر بحياتو كال يسأؿهلل ىل أيمكن من فعلي الذم سأقبل عليو أـ ال؟
يغامر بلسانو فيأمر بالمعركؼ كينهى عن المنكرن أما أف يكوف جبانان في النطع بكلمة حع مغموسة 
بالحكمةن ثم يكوف جريئان بالمغامرة بركحون فأشهد كيشهد كل عاقل أف ىذا ليس من الجهاد في 

 .شيءن كإنما ىي رقية شيطاف

مسلمين ىو الذم أفسد عليهم سلوكهمن كىو الذم نقلهم ىذا التخب  الذم كقع فيو كثير من ال
من حالةو من النظاـ كالرؤية السليمة الدقيقة لميزاف شرعة اهلل عز كجلن كالفرؽ بين ما أمر بو كنهى 

 .عنو إلى حالة من الفوضى كاالضطراب نتيجة ىذا األمر الذم أقولو لكم

بالمعركؼ أك لتنهوف عن المنكر أك ليسلطن ىكذا يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل "لتأمرف 
 "اهلل عليكم عذابان من فوقكم ال ينتزعو منكم إال أف تعودكا إلى اهلل سبحانو كتعالى

أيها اإلخوة كاجب األمر بالمعركؼ كالنهي كاجب مقدس يتحمل مسؤكليتو كل فرد مهما كانت 
و أف يمارس فيها ىذا الواجب دائرة ظركفو كمهما كانت قواه كقدرتون أقل الدكائر التي ينبغي علي

أىلو كأسرتون ثم تليو بعد ذلك دائرة أصحابو كإخوانو كمن يلوذكف بون كما منا إال من ىو قادره 
على أف يتحرؾ ضمن ىاتين الدائرتينن تليها الدائرة الثالثة أال كىو توجيو األمر بالمعركؼ كالنهي 

كإنما يتعلع ىذا الواجب أكالن بمن علموا أحكاـ  عن المنكر لعامة المسلمين كلحكامهم كقادتهمن
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الشريعة اإلسبلمية في المسائل التي ينهضوف للقياـ بواجب األمر بالمعركؼ فيها كالنهي عن 
 .المنكرن كمن استطاعوا أف ينطقوا بهذا العمل الجهادم أماـ عامة الناس أك أماـ قادة المسلمين

ان كلكن كثيران من المسلمين يملكوف ألسنةن ناطقةن كقد ال يكوف كل المسلمين قادرين على ىذ
بهذا الواجبن كمع ذلك فهم ساكتوفن كيحلموف بذلك النوع الجهادم ااخرن كىذا شيءه 

عجيب جدانن ككأني بالشيطاف الذم يخط  ىذا التخطي  يقهقو قهقهة شماتو كقهقهة استهزاءو 
 .لى مثل ىذه الحاؿكسخرية من مسلمين  ؿ بهم الغباء بل  ؿ بهم التخب  إ

أما أكلئك الذين يقولوفهلل إننا لو أمرنا بالمعركؼ كنهينا عن المنكرن ما ىي إال أياـ ثم يحاؿ بيننا 
 .كبين ذلك. فأحسب أف ىذا التالور تالور خاطئ

عندما يكوف اإلنساف منضبطان بالحكمة بكبلمون فهذا ىو الشرط الذم البد منون كعندما يكوف 
حد ىو دافع الحرقة على دين اهلل كدافع الوصوؿ إلى رضى اهلل سبحانو كتعالى منطلقان من دافعو كا

أم اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كتعالىن كىذا ىو الشرط الثاني. كعندما يتبين لعامة المسلمين أك 
لقادتهم أف ىذا الذم يأمر بالمعركؼ كينهى عن المنكر ال يستخدـ ذلك لحلم يحلم بون ال 

ة من رغباتو الدنيوية لزعامة يطرؽ بابهان لماؿ يبتغيون لحكمو يسيل لعابو عليون ييسٌخر ذلك لرغب
عندما يرل عامة المسلمين كقادتهم جزءه من عامتهم أف ىذا اإلنساف ينطلع بأمره بالمعركؼ كنهيو 
عن المنكر من رغبة صافية في أف ينفذ أمر اهلل كأف يؤدم حع اهلل سبحانو كتعالى المستقر في 

فلن تقع ىذه الظنة التي يتالورىا بعض الناسن لسوؼ تيقبل كلمات ىؤالء اامرين كالناىين  عنقون
ما دامت الحكمة موجودةن كما داـ اإلخبلص متوفرانن كما دامت الخلفيات مفقودةن أم الهدؼ 
كاحد المتكلم زاىد في الحكمن زاىده في الدنيان زاىده في كل األىواء كالشهوات كالزعاماتن كل 

ىنالك أنو غيور على دين اهلل أف ال يختفي بريقو كسلطانو في المجتمعن شفوؽ على عباد اهلل  ما
أف ال يتيهوا عن صراط اهلل سبحانو كتعالىن سيجد ااذاف الالاغيةن كسيجد القلوب المتفتحة إف 

 .قيبل كبلمو أـ لم ييقبلن أقل مراتب القبوؿ أف كبلمو سيكوف مسموعان 

طار محدقةن بي عندما  مر بالمعركؼ أك أنهى عن المنكر؟ عندما أكوف كلكن متى تكوف األخ
بعيدان عن الحكمة التي أمرني اهلل سبحانو كتعالى بهان عندما ال أكوف مخلالان هلل كإنما أبتغي أف 
أيرم الناس بطولتي كيف أنني قلتن ككيف أنني ىددت ككيف أنني كنت جريئان في الكبلـن ككيف 

على المسؤكلينن أخرج من المسجد بعد ىذا كأيصغي إلى إعجاب الناس أنني كنت متهجمان 
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بكبلمين كأصغي إلى مديحهم لين فتتطوؼ النشوة في رأسي كأقوؿ في نفسيهلل سأقوؿ األسبوع 
القادـ كبلمان أقولن ككبلمان يزيد اليقين ببطولتي أكثرن عندما يكوف ىذا الهدؼ. الناس يشموف 

 .ىنالك قبوؿن كمن ثم ربما أجد من يعارض كمن يعاقبرائحة ىدفين كمن ثم لن يكوف 

كلكن عندما تكوف الحكمة متوفرة كعندما يكوف اإلخبلص هلل ىو الدافع كال دافع ثانين كعندما 
ال أكوف منطلقان من خلفيات من رغبة في زعامةن من رغبة في حكمن من رغبة في ماؿن من رغبة 

ارض؟ كمن ىو ىذا الذم لن يقبل األمر بالمعركؼ في كجاىة ... من أم ذلك. من ىو الذم سيع
كالنهي عن المنكر؟ ال سيما عندما ييقبل ىذا إلى  ذاف الناس كإلى قلوبهم مضمخان بلوعة الحبن 

 .مضمخان بمعنى الشفقة على عباد اهللن مضمخان بمعنى الغيرة على دين اهلل سبحانو كتعالى

كال  -مسلموف أف أكسع قاعدة جهادية ينطلقوف منها أيها اإلخوة في ىذا العالر ينبغي أف يعلم ال
إنما ىو جهاد الكلمة؛ جهاد األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  -أقوؿ يحبسوف أنفسهم بها 

 .للبيت كاألسرة كلؤلصدقاء كالجيراف كاألتباع كلعامة الناس كقادتهم

من أنواع الجهاد؛ يريدكف أف  كلو أف ىؤالء الذين يتحركوف ىنا كىنا كىناؾ يطرقوف باب أعلى نوعو 
ياللوا إلى قمة الهـر دكف أف يتحركوا من قاعدتو إلى أعبلهن لو أف ىؤالء الناس تحركوا من قاعدة 

الهـر كقاموا بواجبهم فحققوا الدرجة األكلى منون ثم انطلقوا إلى الدرجة الثانية عندما يدعوا 
اؿ المسلمين كانت على أتم حاؿن كلرأيت الداعين ثم إلى الدرجة الثالثة كىكذا .. لرأيت أف ح

أف سدل كليحمة ىذه األمة كل ذلك لرأيتو متماسكان. كلكن ما السبب الذم جعل الناس يتيهوف 
 عن أحكاـو بسيطة؟

هىٍوفى عى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ًن كلنا يقرأ كبلـ اهلل عز كجلهلل "كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
" فلماذا نيغمض العين عن ىذا الكبلـ كنالم  ذاننا عن فهمو؟ السبب أيها اإلخوة أف ۚ  اٍلمينكىًر 

د ايجتث من أفئدتنان أصبحت ىنالك أىداؼ أخرلن معنى اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كتعالى ق
ىذا يسعى من أجل زعامةن ىذا يحلم بحكم كىذا يحلم بماؿن أمنيات كثيرة ... كله يغني على 
ليبلهن كلكن كله يعلم أف خير مطية تيمطى للوصوؿ إلى ىدفو إنما ىي مطية الدينن ىذه المطية 

الشهوات لكل أصحاب الرعونات غدت مطية ذلولة لكل أصحاب األىواء لكل أصحاب 
 .المختلفةن كمن ثم كثرت التحركات اإلسبلمية كتنظر إلى النتائج فبل ترل أم نتيجة تنتظر
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أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يوقظنا إلى ىذه الحقيقة التي أقولهان كما الالحوة اإلسبلمية أف يفت  
لالحوة الحقيقية أف يعود اإلنساف فيتلمس اإلنساف عينيو إلى أمورو حركية تتعلع باإلسبلـن كإنما ا

مكاف اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى بين جوانحو فيغرس جذكة اإلخبلص ىذهن كإذا بقلبو يتحرؽ 
على دين اهللن كإذا بفؤاده يرتب  باهلل حبان كخوفان مهابة تبجيبلن تعظيمانن كعندئذو ينطلع فيتحقع بأكؿ 

كران نهى عنو بالحكمة كالموعظة الحسنةن كمخلالان هلل كأقدس كأكسع أنواع الجهاد كلما رأل من
سبحانو كتعالىن كلسوؼ يجد أف اهلل عز كجل يسكب في قلوب الناس بدءان من أعلى القمم إلى 
القاعدة الشعبية؛ يسكب معنى الرضى بكبلمو كمعنى التأثر بأمره أك نهيهو عرؼ ىذا من عرؼ 

 .كجهلو من جهل

 العظيم أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 اٌىآثخ ... أٍجبة ٚػالط

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو  نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 . موف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالىكأكصيكم أيها المسل

 .. أٌما بعدي فيا عباد اهلل

قد قعد بو الًكبر عن العمل  -كىو من أساطير علماء النفس كالتربية  -قيل لي منذ أياـهلل إف فبلنان 
 .كىو عاكفه في منزلو ييعاني من مرض الكآبة

عالج الكآبة كأسبابهان كال شك قلتهلل يا عجبان من أساطير علم النفس كالتربيةن ال شك أنو كاف ي
أنو كاف ييدلي إلى الناس بآرائو كعلومو الدقيقة في أسباب الكآبة كطرؽ التوقي منهان فما لو كىو 
المتخاله بهذا الفن قد كقع في براثن ىذا المرض!؟ مالو يعاني اليـو كىو أستاذه جليله في علم 

 فران منو!؟النفس كعلم التربيةن يعاني من مرض الكآبة كال يجد م

ال شك أف الجواب على ىذا السؤاؿ كاض ه أيها اإلخوة. فالكآبة ال تأتي إال من سببو كاحدن أال 
كىو باختالارهلل جهل اإلنساف لهذه الحياة التي يعيشهان كجهلو لما ىو مقبله عليو من كرائهان 

ل ىو المالدر جهل اإلنساف بطبيعة ىذه الحياة كبما سيلقاه بعد الموت كبعبلقتو باهلل عز كج
األكحد لما يسمى بمرض الكآبةن كمن ثٌم فلف عبلج الكآبة عبلجه كاحد ال ثاني لون ىو أف يكوف 

اإلنساف على بينة من قالة ىذه الحياة التي يعيشهان كمن منهاج ىذه الرحلة التي يتقلب في 
ز كجل. فلذا فجاجهان كأف يعلم ما ىو مقبله عليو بعد الموتن كأف يعلم صلتو بمواله كخالقو ع

علم ذلك كلون كأدرؾ حقيقة ىذه الحياةن كعلم عبلقتو عبدان بمواله كخالقو ربان كموالن كقٌيومانن زايلو 
 .ىذا المرض كلن يجد سبيبلن إليو بشكلو من األشكاؿ
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ىذه الحقيقة ال تستدعي فلسفة عميقةن كال تستدعي ثقافة كاسعةن كإنما تستدعي فق  أف ييعمل 
فلذا أعرض اإلنساف عن مواله كخالقو كظن أنو مستقله في ىذه الحياة الدنيا؛  اإلنساف عقلون

يتقلب في فجاجها كما يشاءن كيعبث بها كبالناس كما يريدن ال يستطيع كائنه ما أف ييضٌيع عليو 
سبيبلن أك أف ييغير لو منهجانن كال ييفكر بالموت الذم يختفي كراء أيذنون كال يعلم متى سيفاجئون ال 

فكر بهذا الموت كال بما بعده ال شك بأف ىذا اإلنساف ينبغي أف يتحين ىذا المرض الذم ي
سينتابو بدكف ريبن ىذا اإلنساف الذم يعيش حياتو بهذا الشكل يمضي حياتو بشكلين ال ثالث 

 :لهما

الشكل األكؿهلل يكوف عندما يتقلب ىذا اإلنساف في مرحلة الشباب كمرحلة إقباؿ الغرائزن في ىذه 
الحالة تستبد بو السكرة كيتيو عنو العقلن فيتقلب من الدنيا في أىوائها كشهواتها دكف أف ييعمل 
عقلو كدكف أف ييفكر في الحياة التي يسير في فجاجهان ذلك ألنو في ىذه المرحلة سكرافن 
كالسكراف ال يتالرؼ طبع عقلون كلكنو يتحرؾ حسب غرائزه كحسب اىتياج رعوناتون فهو ال 

بأف يتقلب ذات اليمين كذات الشماؿ يعثو كيعبث في ىذه الدنيا كما يشاءن كال ييبالي بأف  ييبالي
يجعل من نفسو مادة أذل لآلخرين يتالرؼ كما يشاء ألنو سكرافن كالسكراف ال يعي كإمامو 

كقائده في ىذه المرحلة إنما ىو رعوناتو كغرائزه التي تهتاج بين جوانحو. ىذه ىي المرحلة األكلى 
 .لتي تتحكم بوا

فلذا ذىب الشباب كطوم عهدهن كجاءت الكهولة كأدبرت ىي األخرلن كجاء عهد الشيخوخةن 
زالت السكرة كاستيقظ العقلن كزاؿ كقع الغرائزن كزاؿ ىياج الرعونات التي كانت تهتاج بين 
ٌل جوانحون ككانت تدفعو إلى أف يسير في فجاج ىذه الحياة على غير ىدل كما ييحب كيشاءن ك
ىذه المؤثرات زاؿ عهدىا كزالت السكرة من كراء ذلك كجاء العقلن كينظر الرجل كقد أصب  
عاريان عن دكافع رعوناتو المختلفةن ينظر كقد بدأ يشم رائحة الموتن ينظر كإذا بالدنيا تقوؿ لوهلل 

 .كداعان بعد طوؿ رقهو كبعد طوؿ تقلبو في فجاج األىواء كالشهوات

عليون كىو لم يدرس شيئان عن حقيقة ىذه الدنيا كمآلهان كلم ييفكر في  كينظر إلى ما ىو مقبله 
ن كل ما في األمر أنو ينظر فيجد أف شب  الموت يدنو إليو ركيدان  بمواله كخالقو ربا ن عبلقتو عبدا ن

 .ركيدان 
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ها كعندئذو تأتي المرحلة الثانية في حياتو أال كىي مرحلة الكآبةن زالت مرحلة المرح بكل مقومات
كفي مقدمتها سكرة النعيم كجاءت المرحلة الثانية مرحلة الكآبةن شيءه طبيعي البد أف يقع ىذا 
اإلنساف في مرحلة الكآبة كلن يجد مناصان منهان فليستنجد ىؤالء الذين يعيشوف الكآبة في 

أيخريات أعمارىم ليستنجد الواحد منهم بكل مجلدات علم النفسن بكل مجلدات التربيةن بكل 
كلن يجد مخرجان من ا لعبلجات التي يتحدث عنها علماء الشرؽ كالغربن فبل كاهلل لن يجد مناصا ن

 .ىذه الكآبة أبدانن ألف الكآبة تنبثع من داخلو كلم تلتالع عامبلن خارجيان بكيانو

الكآبة نتيجة موقفو كقفون نتيجة إلعراضو عن منهاج رحلتو في ىذه الحياة الدنيان نتيجةه لعدـ 
ساعة كاحدة أماـ مر ة الذات ليعلم ىويتو كيعلم من ىو. كلكن متى ينجو اإلنساف من كبل  كقوفو

 ىذين الببلئين؟

متى ينجو اإلنساف من سكرة المرح في عهد الشباب كالكهولة كينجو من  الـ الكآبة في مرحلة 
 الشيخوخة كقبل الممات؟

ًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كىأىف  عندما يقف أكالن أماـ خطاب اهلل سبحانو كتعالى القائلهلل  "ذىَٰ
اًفرًينى الى مىٍولىىَٰ لىهيٍم". عندما تعلم أنك عبده لهذا اإللو مملوؾه لو تتحرؾ في قبضتو منتسبه إليو  اٍلكى
بين سمع الدنيا كبالرىان  بالعبوديةن كينتسب ىو إليك باأللوىيةن كعندما تعلم أنك لست طريدا ن

تيمان في ىذا العالم المترامي األطراؼن إنما أنت عبده إللون إلو عظيم إلوو كبير إلوو رحيم إلوو كلست ي
لطيفن ىو موالؾ الذم ييعطيك كالذم ييربيك كالذم يينشٍّئك كالذم يرعاؾن كال رعاية األـ 

ًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذي اًفرًينى الى لمولودىا كل ىذا تيدركو من خبلؿ قوؿ اهللهلل "ذىَٰ نى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى
 ."مىٍولىىَٰ لىهيمٍ 

ثم يدعوؾ ىذا إلى أف تعلم قالة حياتك التي تعيشهان ىذه المرحلة التي تتقلب في فجاجهان 
ككيف ييحدثك موالؾ المحب موالؾ الرؤكؼ الكريم عن رسالتك في ىذه الحياةن كمهامك التي 

أف تلتـز بون ثم تيالغي إليو كىو ييحدثك عن الموت كما ينبغي أف تنهض بهان كالخيلع الذم ينبغي 
بعدهن ييحدثك عن الحياة الثانية التي ستؤكؿ فيها إلى موالؾ العزيز الكريمن كالبد أف يجزيك 

بالحسنى حسنان كزيادةن كالبد أف ييكرمك بما قد أعطيتو من كاجبات عبوديتك لموالؾن البد أف 
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الغي إلى بياف اهلل سبحانو كتعالى كىو يوض  ىذا كلو كىو يقوؿ ييكرمك بالعطاء الذم ال ينفذن كتي 
ٍن زيٍحًزحى عىًن الن اًر  ا تػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  فىمى ًإن مى كىأيٍدًخلى لكهلل "كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت  كى

نٍػيىا ًإال  مى  ۚ  اٍلجىن ةى فػىقىٍد فىازى   "تىاعي اٍلغيريكرً كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ

بأكامر اهلل  -جيهد استطاعتك  -عندما تعلم ىذا كلو فقد أدركت منهاج رحلتكن كإذا التزمت 
ككصاياهن فبل السكرة تطوؼ بك في مرحلة شبابك ككهولتك لتنسيك كاجبكن كلتوقظ الرعونات 

بعد ذلك  بين جوانحكن فتعبث بعباد اهلل كما تهول أىواءؾ ال تفعل ىذان كال مرض الكآبة
ينتابكن ذلك ألنك إذا رأيت أف الشباب قد كلىن كأف الكهولة قد أدبرتن كأف عهد الشيخوخة 
بنذره قد أقبل إليكن كأنت قد عرفت موالؾن كعرفت صلتك بموالؾن كقمت بالواجب الذم  
كلفك اهلل عز كجل بون فلسوؼ يتراقه شعورؾ بين جوانحك حبان للقاء اهلل سبحانو كتعالىن 

تعلم أنك ستنتقل من  الـ ىذه الدنيان كلسوؼ تنتقل من مظاىر الوحشة التي فيها إلى  كلسوؼ
 .األينس بلقاء موالؾ الذم طالما عبدتو كأنت ال تراهن كطالما ناجيتو كأنت محجوبه عنو

سييقاؿ لكهلل لقد  ف أف تلقى موالؾ الذم كنت تحبو فكيف ال يحبك! الذم كنت تعبده كترجوه 
عبادتك ك عبوديتك كال يجيبك إلى سؤلك؟! أنٌا لمرض الكآبة أف يطوؼ بكيانك فكيف ال يتقبل 

في تلك الساعة!؟ أجل. كما أصدؽ كأجمل ما يقولو سلمة بن دينار كقد سيئل كيف القدـك غدان 
على اهلل؟ قاؿهلل فأما المحسن كالغائب يقدـ على أىلون كأما المسيء فكالعبد اابع ييجر إلى 

 .مواله

لن تشعر بمرض الكآبة أبدان. كىل يشعر بمرض الكآبة الغائب الذم  ف لو أف يعود كن محسنان 
 إلى أىلو!؟

لكن عندما يكوف ىذا اإلنساف قد أمضى شبابو ككهولتو تائهان عن اهللن ييؤلٌو  لهةن من غير اهللن ييؤلٌو 
ن حتى إذا جاء أىواءه رعوناتو يستجيب لغرائزه فق ن كقد نسي اهلل الذم يكلمو كيدعوه كيناديو

 .الموت البد أف يقع في مرض الكآبة

أال تنتبهوف إلى قوؿ اهلل عز كجل كىو يالف عبلجان من أعظم أنواع العبلجن بل ىو العبلج 
الذم يتجاكز عن حده بدافع السكرة التي حدثتكم  -كىو شر أنواع األمراض  -الوحيد للمرح 

 .رض كذاؾ اإلكثار من ذكر اهللعنهان كللكآبة التي تأتي بعد ذلكن عبلج ىذا الم
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من أكثر من ذكر اهلل عز كجل لم يختنع في سكرة ىذه الحياة الدنيان بل عاش مستيقظان 
لمسؤكليات مواله كخالقون قلقان خائفان من رقابة اهلل سبحانو كتعالى لون كإلى ىذا ييشير قوؿ اهلل 

قػيليوبػيهيٍم" كأٌنى لمن يوجل قلبو بذكر اهلل أف تيسكره  سبحانو كتعالىهلل "ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىتٍ 
 !الدنيا أك تيسكره الرعونات كالشهوات؟

ثم إف ذكر اهلل عبلجه بعد ذلك لهذه الكآبةن ذكر اهلل ييحالٍّنك ضد كل أنواع الكآبةن ذكر اهلل 
ارسوف يجعلك كلو رأيت شب  الموت يدنو إليكن يرقه قلبك فرحانن عندما تكوف من الذين يم

ذكر اهلل بمعناه الحقيقي الذم كصفو اهلل عز كجلن كإلى ىذا اإلشارة في قولو سبحانو كتعالىهلل "أىالى 
ًئنُّ اٍلقيليوبي   ."ًبذًٍكًر الل ًو تىٍطمى

ذكر اهلل يورث القلعهلل "ال ًذينى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم" بهذا الوجل تمزؽ أغشية السيٍكرن فلن 
عن حقيقتكن كذكر اهلل ييطمئن قلبكن فبهذه الطمأنينة يبتعد عنك مرض الكآبة ككل ما  تسكر

 يشبو ذلكن لكن من ىم الذين ينبغي أف نسأؿ اهلل لهم الهداية؟

ىم الذين عاشوا حياتهم دكف أف يعرفوا موالىم كخالقهمن كدكف أف يعرفوا عبوديتهم هللن عاشوا 
الدنيا يمينان كشماالنن فلما قيل لوهلل تعاؿ تعاؿ لقد جاءت  فعبلن كعبدو  بع ساح في صحراء ىذه

ساعة الرحلة من ىذه الدنيا أطبع عليو الكرب الخانعن فماذا عسى أف ييفيد ىذا اإلنساف 
 اختالاصو التربوٌم!؟

عبرة أخذتها أيها اإلخوة من ىذا اإلنساف عندما قيل لي خبرهن أحد أساطير علم التربية كعلم 
حدث عن الكآبة كأسبابها؟ كم ككم نال  الناس كي يبتعدكا عن الكآبة كخط  النفس كم ككم ت

لهم سبل ذلكن ىا ىو ذا يقع في براثن الكآبة ذلك ألنو عاش حياتو طليقان عن معنى عبوديتو هلل 
ًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذينى  مىنيوا كى  اًفرًينى بعيدان عن الوقوؼ أماـ ىذا الكبلـ الحلو الربانيهلل "ذىَٰ أىف  اٍلكى

 .الى مىٍولىىَٰ لىهيٍم" ال مولى لهم كلذلك البد أف يالرعهم ىذا المرض
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 ِٚب ٠ؼٍُ عٕٛك هثه اال ٘ٛ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال 

نفًسكن كأشهدي أف ال إاله إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن على سيدنا محمد كعلى  ؿ 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

ٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى  ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحى كثيران ما نمر على قوؿ اهلل سبحانو كتعالى "كى
ًبيحىهيٍم" دكف أف نتأمل كنتدبر في ىذا الكبلـ الرباني العظيم. كلربما مٌر على ىذه ااية كأمثالها تىسٍ 

أناسه ففهموا ما يمكن أف ييخالف إدراكهمن كما ييمكن أف ييخالف علومهم البسيطة التي تخدع 
و عز كجل أكثر من أف تيوصل إلى الحقائع كإلى األىداؼ. ربما كقف اإلنساف من ىؤالء على قول

ٍمًدًه" فتأمل في ىذا الكبلـ مستنكران كتساءؿ عن معنى تسبي  ىذه  ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحى " كى
األشياء كما أكثرىا كما أكثر تنوعهان ربما تساءؿ عن معنى تسبيحها هلل عز كجل كعن اللغة التي 

 .بان تيسب  بها اهلل عز كجلن ثم مٌر عنها مستنكران كربما متعج

كلو عقل اإلنساف كتدبر في كتاب اهلل ككبلمون ثم عاد فتدبر في كاقع ىذه المكونات كخضوعها 
لسلطاف اهلل سبحانو كتعالىن لعلم أف أكض  لغة ينطع بها ناطع ىي لغة ىذه المكونات إذ تيسب  

ديث بحمد بارئها كخالقها سبحانو كتعالى. فلن يكوف تسبي  اإلنساف أكض  منهان كلن يكوف ح
اإلنساف عن إيمانو عز كجل أجلى كأبين من حديث ىذه المكوناتن كلكن األمر يحتاج إلى أف 
ييسل  شيئان من تفكيره كعقلو المتدبر الميتأمل على ىذه المكونات كأف يعود بها إلى قولو سبحانو 

ٍمًدهً  ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحى  ."كتعالىهلل "كى
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سلطاف اهلل عز كجل كسيرىا طبع أكامرهن أبين لغة كأعظم منطعهلل "كىمىا خضوع ىذه المكونات ل 
 ."يػىٍعلىمي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىلَٰ لًٍلبىشىرً 

قاؿ أكلئك الذين حبسوا أنفسهم في سجن الطبيعةن كتقوقعوا في دائرةو صغيرة من الكوفن كسلطوا 
كبريائهم كعلى جهلهم كغركرىم. فقالواهلل إف الطبيعة تتحرؾ بدكف عقولهم من الدنيا كلها على  

محرؾن كإف األكواف ال سائع لها كال قائدن كإف لها قانونها التي ال تحيد عنون فجاء الواقع الذم 
ينطع بخضوع ىذه المكونات كلها لسلطاف اهلل سبحانو كتعالى ليكشف عن زغل ىؤالء الناسن 

ين تقوقعوا ثم سجنوا أنفسهم في ىذه القواقعن ثم أخذكا يقرركف بل ربما عن جنوف ىؤالء الذ
كينطقوف كيتحدثوف عن الكوف كلو كىم في سجنو ضيع ضيع من القواقع التي حبسوا أنفسهم 

 .داخلها

جعل اهلل سبحانو كتعالى ىذا الكوف مليئان بالنعم التي تخدـ اإلنساف كتحقع لو غاياتو كمطالبون 
كجل أف يوجو أمره إلى ىذه النعم؛ بأف تتحوؿ إلى نقمن إذا ىي في اللحظة حتى إذا شاء اهلل عز 

ذاتها تتحوؿ من نعمةو يستبشر بها اإلنساف إلى نقمة يفر منهان فكيف كاف ذلك؟ ككيف كانت 
الطبيعة الخادمة األمينة لئلنساف للحظةن ثم تحولت فأصبحت العدك الهائج الشرس لهذا اإلنساف 

 في لحظة أخرل؟

كانت الطبيعة تتحرؾ من النقيض إلى النقيض دكف أف يكوف لها قائد يأمرىا فتأتمر! كيف كيف  
 ىذا!؟ كمن الذم يعقل ذلك؟

جعل اهلل سبحانو كتعالى من الهواء السر الذم يمد حياة اإلنساف بمعنى االستمرارن كيمكنو من 
تى إذا أراد اهلل سبحانو عملية الشهيع كالزفيرن كلوال الهواء لما استقامت الحياة لئلنسافن ح

كتعالى غير ذلك ككجو أمره إلى ىذه المادة األساسية الكبرل لحياة اإلنسافن حتى إذا كجو أمره 
إلى الهواء أف يقف موقفان  خر فيالب  العدك لهذا اإلنسافن إذا بهذه المادة األساسية الكبرل 

 .لحياتو تتحوؿ إلى سبب من أخطر أسباب الدمار

لذم يقف بين ذلك النسيم الرخي الذم يمد حياتك بحياة جديدةن كينعشك ما ما ىو الحاجز ا
بين اللحظة كاألخرلن كبين ذلك الهواء الذم يزمجر كالذم يطير األبنية من أسسهان كالذم يطير 
األشجار من جذكرىان كالذم يطير الحافبلت كيلالقها بالجدراف فتداعى الجدرافن ما ىو الحاجز 
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نسيم الرخي الذم ينعشك كيزيد حياتك انتعاشان كقوةن كبين ىذه الرياح الحالين بين ىذا ال
 المزمجرة التي تهلك؟

ىي ىي ليس ىنالك من فرؽو جوىرم بين ىذا كذاؾ أبدانن كلكن أمران ربانيان اتجو إلى الهواء إلى أف 
تحوؿ إلى يكوف خادمان ألنفاسك فكانت األداة المنعشة لكن كأمر إلهي اتجو إلى ىذا الهواء أف ي

 .مادة إىبلؾ كتدمير فتحوؿ ىذا الجند ذاتو إلى مادة ىبلؾ كتدمير

"ن ىذه األداة التي يؤمن  عىٍلنىا ًمنى اٍلمىاًء كيل  شىٍيءو حىيٍّ كالماء الذم قاؿ اهلل عز كجل عنوهلل "كىجى
أف  الجميع بأف حياة اإلنساف ال تستقيم كال تستقر من دكنهان ما ىو الحاجز العلمي الحالين بين
لريك كسببان الخضرار األرضن كمادة استبشارو تتفاءؿ من  يكوف الماء الهاطل من السماء سببا ن

كراءىا خيران لك كألمتك. كبين أف يكوف ىذا الماء الذم يهمي من السماء سببان إلتبلفك كإتبلؼ 
بشكل  قوتك كمدخراتك؟ ما ىو الحاجز العلمي الذم يضع الفرؽ بين ىذا كذاؾ؟ ال يوجد إطبلقان 

من األشكاؿ. كسلوا ىؤالء الذين يؤلهوف الطبيعة عن ىذا الفرؽن ال يوجدن اللهم إال فارؽ كاحد 
 .ىو األمر اإللهي الذم يتجو إلى ىذا الجند كىو كاحد من جنوده الكثيرين

يأمر اهلل سبحانو كتعالى ماء السماء أف يهطل رخيانن كأف يأتي بالرزؽ الوفير كبالعطاء الكبيرن 
لسبب الذم ال بديل عنو الستمرار حياة اإلنساف كتألقهان كإذا بهذا الماء يالب  مادة استبشار كبا

كمادة خير كأساس تفاؤؿ بموسمو رخي سيقبل في ىذا العاـن حتى إذا صدر أمره  خر من اهلل 
سبحانو كتعالى لهذه المياه المنهمرة أف تهطل بالشر كأف تتجاكز حد المنفعة إلى حد اإلىبلؾن 
كإذا ىي في لحظات ال في ساعات كال في أياـ إذا ىي في لحظات تتحوؿ إلى سببو من أخطر 

 .أسباب االختناؽ

ىل من فارؽو بين ىذا كذاؾ غير ىذا الفارؽ الذم يتمثل في صدكر األمر الرباني من اهلل سبحانو 
داخلهان ككل كتعالى لهذه المياه؟ كالمياه التي تتفجر من باطن األرض كتخرج من عركقها من 

رو فىأىٍسكىن اهي ًفي اأٍلىٍرًض  اًء مىاءن ًبقىدى  ۚ  األرض خزائن كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "كىأىنزىٍلنىا ًمنى الس مى
ًإن ا عىلىىَٰ ذىىىابو ًبًو لىقىاًدريكفى". ما ىو الفارؽ العلمي بين أف تتفجر ينابيع األرض بالعطاء كبالخير  كى

ن كينبت الخضرة من حوؿ ىذه الينابيعن كبين أف تتفجر ىذه الينابيع كإذا كباأللع الذم يمتع العي
 ىي تيهلكن كإذا ىي تيدمر كإذا ىي طوفاف يخنع. ما الحاجز بين ىذا كذاؾ؟
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الحاجز شيء كاحد ىو األمر اإللهي الذم يتجو إلى ىذه المياهن يالدر األمر الرباني إلى ىذه 
ك في السموات العلى كإذا باإلنساف يقف أماـ خطر المياه أف تحتبس إف في باطن األرض أ

 .الهبلؾ بسبب عدـ كجود المياه

كيالدر األمر اإللهي بأف تنهمر ىذه المياه من السموات كأف تتفجر من األرضن كإذا باإلنساف 
 .يقف الموقف ذاتو أماـ خطر الهبلؾن كلكنو ىبلؾه بسبب طوفاف ىذه المياه

لمياه أف تنزؿ بقدر كأف تتفجر بقدرن كأف تستجيب لحاجات كيالدر أمر إلهي  خر إلى ىذه ا
اإلنساف التي يحتاج إليها كإذا ىي سببه من أعظم أسباب الحياة كإذا ىي سبب من أعظم أسباب 

 .النعيم

ىل ىنالك حقيقة علمية تناقض ىذا الكبلـ؟ أليس ىذا ىو معنى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "ىيوى 
ؽى خىٍوفنا كىطىمىعنا" كيف خوفان كطمعان؟ إما أف تكوف ىذه البركؽ مخيفة فبل مطمع ال ًذم ييرًيكيمي اٍلبػىرٍ 

فيهان كإما أف تكوف مادة طمعو فبل خوؼ فيهان كلكن اهلل عز كجل جمع بين ىذين الشعورين في 
راىا يمكن أف أمر كاحدهلل "ىيوى ال ًذم ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىعنا" لماذا؟ ألف ىذه الظاىرة التي ت

تستجيب ألمرو إلهي راحمن فيكوف ىذا البرؽ بشرل خير كبير للناسن كعطاء جزيل كرزؽو كفير 
لهمن كيمكن أف يكوف ىذا البرؽ استجابةن ألمر رباني  خرن كإذا ىو يحمل للناس الدمار كأسباب 

 .الدمار

من مظهر من مظاىر كمن ثم فلف اإلنساف الذم علم سنة اهلل عز كجل في خلقون كعلم أنو ما 
النعم إال كيمكن أف يحيلو اهلل إلى مظهر من مظاىر النقم في اللحظة ذاتها كفي الوقت ذاتون إذان 
ينبغي أف يكوف موقف اإلنساف عندما يرل جندان من جنود اهلل عز كجل قائمان ما بين خوؼو كطمعن 

 ان كبيران لهبلؾ خطير؟ال يعلم ىل ىذه الظاىرة تحمل بشرل من رزؽو كفير أـ ىي تحمل خوف

كىذا ىو معنى قولو عز كجلهلل "ىيوى ال ًذم ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىعنا كىيػيٍنًشئي الس حىابى الثػٍّقىاؿى 
ٍمًدًه كىاٍلمىبلًئكىةي ًمٍن ًخيفىًتًو كىيػيٍرًسلي الال وىاًععى فػىيياًليبي ًبهىا مىٍن يىشىاءي كىىيمٍ  اًدليوفى  كىييسىبٍّ ي الر ٍعدي ًبحى ييجى

 "ًفي الل ًو كىىيوى شىًديدي اٍلًمحىاؿً 
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ينبغي أيها اإلخوة أف نرب  مظاىر الخلع بالخالعن ينبغي أف نرب  حوادث الكوف بالميكٌوفن كما 
 .ينبغي أف نجعل من حوادث الكوف حاجزان ينسينا تدبير رب العالمين سبحانو كتعالى

ؿ نالف ساعة أك مقداران قريبان من ذلكن ماذا يعني رأيتم باألمس ىذه األمطار التي ىطلت خبل
ىذا الذم أرانا اهلل عز كجل إياه؟ يعني أف اإلنساف ينبغي أف يكوف دائمان كاقفان بين بابي الطمع 
يتدلل بو على اهلل كال يخاؼ الخوؼ  كالخوؼ من اهلل سبحانو كتعالىن فبل يطمع بكـر اهلل طمعا ن

ل بل ينبغي أف يكوف بين ىذا كذاؾ يشده الخوؼ  نان من مقت الذم ييأسو من رحمة اهلل عز كج
اهلل كغضبون كتشده رحمة اهلل عز كجل  نان إلى الطمع بعطاءهن كىذه المكونات إنما تذكرنا بهذه 

 .الحقيقة

ما من أداة من أدكات الخير إال كىي في الوقت ذاتو أداة شرن كما من نعمة يطمع فيها اإلنساف 
في دىر من الدىور سبب ىبلؾ أمة من األممن الماء الهواء الري  األصواتن اليـو إال ككانت 

صوت ييطربك  نان كبعد دقائع يبعث الهبلؾ في كيانك كيفجر ذاتيتك  نان  خرن ينبغي لئلنساف أف 
يكوف على بينة من ىذان فلذا كاف على بينة من ىذه الحقائع كرب  األكواف بمكونها كاف مع اهلل 

 .كاف مع اهلل دائمانن اصطبغ بالبغة العبودية هلل ككاف شعوره ىذا رقيبان على سلوكودائمان كإذا  

أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف ييكرمنا دائمان بنعمو كأف ال ييرينا منها كجو النقم كأف يغفر لنا ذنوبنا 
 .كيستر لنا عيوبنا

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ٚاٌَجت؟١ِب٘ىُ رمٍظذ .. 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

حمدان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا م
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

منذي أسبوعين حدثتكم عن ظاىرةو مخيفةو يأخذ اهلل سبحانو كتعالى بها عباده في ىذه البلدةن ىي 
ظاىرة من ظواىر تربيتو كتأديبو لعباده الذين يتقلبوف بين الحين كااخر في حاالت من اللهو 

المعاصي كالميحٌرماتن كلفتُّ النظر كالنسيافن كاإلعراض عن اهلل سبحانو كتعالىن كالعكوؼ على 
إلى الدالئل التي تتجسد فيها ىذه الظاىرةن كمنها تقله المياه على حين ًغرة كدكف سابع إنذارن 
كدكف أف يخضع ذلك لشيء من المقاييس العلمية التي يعرفها كيتحدث عنها علماء الرمن كنٌبهت 

تعالى حتى ييالل  اهلل شأننا كيبدؿ شدتنا إلى أف علينا أف نرعوم كأف نتوب إلى اهلل سبحانو ك 
 .رخاءن 

فقاؿ بعض من قد سمع كبلمي ىذا مستفسران أك مستنكرانهلل ىا ىي ذم أكالء أمم البغي من حولنا 
كقد استغرقت استغراقان تامان في حاالت مستمرة من البعد عن اهلل كاإلعراض عن حدكده؛ كىي 

إلى اهلل عز كجلن بل ىي ماضية في عدـ إقامتها ماضيةه في ارتكاب الموبقات دكف أم إلتفاتة 
أم كزفن كمع ذلك فلف اهلل سبحانو كتعالى لم  -فضبلن عن أكامره  -لوجود اهلل سبحانو كتعالى 

يبتليها بما قد ابتبلنا بون فماؤىا موفورن كنعيمها موصوؿن كىي تتقلب في حاالت مستمرة من 
 .الرخاء

 



  

 ~2142 ~ 
 

كرر كلما نبهت إخواننا في ىذه البلدة إلى ضركرة الرجوع إلى اهلل كىذه القالة أك ىذا االستنكار يت
 سبحانو كتعالى. فما ىو الجواب الذم ينبغي أف يعرفو أكلئك المستفسركف أك المستنكركف؟

أقوؿ ما قلتو مراران في الجواب عن ىذان كلكن ىنالك مشكبلت ال تيحل إال من خبلؿ التكرار 
المسلموف الذين ال يقرأكف كتاب اهلل أبدانن كإف قرأكا شيئان منو ال كالتأكيدهلل كيبدك أف كثيرين ىم 

يتدبركنو إطبلقان كلو قرأكا كتدبركا لما احتاجوا إلى ىذا االستفسار كال إلى ىذا االستنكارن كلعلموا 
 .أف سنة اهلل سبحانو كتعالى ال خيلف فيها كال اضطراب

بالنسبة للماء كإف بالنسبة لغير الماءن أىو تربيةه ىذا الذم يأخذنا اهلل بو ااف من الشدائدن إف 
 كتأديبن أـ ىو إىبلؾ؟

كلكم يعلم الجواب. ىذه الظاىرة تدخل في معنى التربية كالتأديبن كأنتم تعلموف أف التربية 
تعتمد  نان على الشدةن كتعتمد  نان على الرخاءن ككله منا يعلم أف قانوف التأديب كالتربية سار على 

نواؿن كمبدأ التربية كالتأديب إنما ىو من خالائه العباد الذين يغار اهلل على ماليرىمن ىذا الم
كالذين أحبهم اهلل سبحانو كتعالى فلم يرتضي لهم الهوافن كلم يرتضي لهم أف يسلكوا الطريع 

 .الذم إف استمركا فيو أكدل بهم إلى الهبلؾ

بالرخاء  نان ليستيقظوا إنما يخاطبهم خطاب الناس الذين يأخذىم اهلل بالتربية أم بالشدة  نان ك 
ميحبن كإنما يأخذىم بمعنى من معاني رحمتون فهل تتالوركف أف أمم البغي كأف المجتمعات التي 

قطعت صلتها باهلل عز كجل كمضت في ارتكاب الموبقات كىي مستكبرة بذلك على اهلل عز 
كتعالى أخذ المحب بالتأديب كالتربية  كجلن أفتركف أف تلك األمم تستأىل أف يأخذىا اهلل سبحانو

 فيبتليها بالشدة  نان كالرخاء  نان لعلها ترعومن لعلها تعود إلى خطة الرشد!؟

تالوركا أيها اإلخوة األمر على ىذا النحو تجدكف مدل الجهالة الجهبلء التي تدفع ىؤالء الناس 
ن كمجتمعنا ال يزاؿ مالطبغان إلى مثل ىذا السؤاؿ. نحن كهلل الحمد ال نزاؿ أمةن مسلمة مؤمنة

بأسمى معاني العبودية هلل عز كجلن فمساجدنا عامرة كدركسنا متواصلةن كالمقبلوف إلى اهلل عز 
كجل شيبان كشبانانن رجاالن كنساءن كثرةه كاثرة بحمد اهلل سبحانو كتعالىن كلكن يشيع بين ذلك ظبلـه 

تقله  نانن ىذا الذم يشيع ضمن ىذا من الفسوؽن ظبلـه من العالياف قد يتكاثر  نان كقد ي
المجتمع شيء يغضب اهلل سبحانو كتعالىن كفي ىذه الحالة يربينا اهلل عز كجل برحمتون ييأدبنا اهلل 
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سبحانو كتعالى بلطفو؛ كي نستيقظ. كنحن لم نالل إلى الدرجة التي قضى اهلل سبحانو كتعالى فيها 
 .لك الدرجةباإلىبلؾن كنسأؿ اهلل عز كجل أف ال نالل إلى ت

أكلئك الناس الذين ال يزاؿ بعض الجاىلين أك المتجاىلين يقارنوف بيننا كبينهمن مجتمعات البغي 
في أقالى الغرب أك الشرؽ تلك المجتمعات التي طوت من ذىنا مسألة اهلل كاإليماف باهللن تلك 

ييفيدىا التأديب المجتمعات التي اتخذت من ىواىا  لهة من دكف اهلل سبحانو كتعالىن أم فائدة 
كأم معنىن بقي في حياتها لعالى التربية؟ إنها تنتظر شيئان كاحدان أال كىو الهبلؾ. كىذا ىو فرؽ ما 

 .بيننا كبين أكلئك الناس

قلتهلل إف الذين يستشكلوف مثل ىذه المشكبلت ال يقرأكف كتاب اهلل كلو أنهم قرأكه لما سألوا. 
بما يود الذين كفركا" يقوؿهلل كفركا؛ ال يتحدث عن الفاسقين انظركا إلى كبلـ اهلل سبحانو كتعالى "ر 

انيوا ميٍسًلًمينى ) ا يػىوىدُّ ال ًذينى كىفىريكا لىٍو كى تػ عيوا كىيػيٍلًهًهمي ِالمؤمنين العاصين " رُّبىمى ( ذىٍرىيٍم يىٍأكيليوا كىيػىتىمى
ا ًكتىابه م ٍعليوـه" أم ما أىلكنا من أمة من ّفىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى ) ۚ  اأٍلىمىلي  ( كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍريىةو ًإال  كىلىهى

ىذا القبيل كفركا كقطعوا ما بينهم كبين اهلل من صبلت إال كجاء إىبلكنا لهم على ميقات "مىا 
ىكذا يقوؿ اهلل سبحانو كتعالى. فهل يريد ىؤالء الناس أف  تىٍسًبعي ًمٍن أيم ةو أىجىلىهىا كىمىا يىٍستىٍأًخريكفى"

نقف كراء الطوابير التي تنتظر الهبلؾ كالتي حاؽ بها قرار اهلل سبحانو كتعالى؟ تلك ىي سنة اهلل 
عز كجلن الذين قطعوا ما بينهم كبين اهلل من صبلتن كاستكبركا على اهلل كعلى اإليماف بون 

م  لهة لهم من دكف اهلل عز كجلن قرار اهلل في حقهم ىو التاليهلل أف كاتخذكا من شهواتهم كأىوائه
يفت  لهم أبواب المتع على مالارعهان كأف يجعلهم يزدادكف في طغيانهم كبغيهم كما قاؿ اهلل عز 
كجل إلى الميقات المحدد المعلـو عند اهلل سبحانو كتعالىن كعندئذو إذا أخذن أخذ أخذى عزيزو 

 .مقتدر

يتمنى أف نكوف مثل أكلئك الناس؟ نحن لم نالل إلى ذلك الوضع المزرمن بل لن نالل من الذم 
 .إليو بتوفيع اهلل سبحانو كتعالى

نحن أيها اإلخوة ينبغي أف نقرأ كتاب اهلل لنتبين سنن اهلل في عبادهن انظركا إلى قولو عز كجل كىو 
ٍلنىا ًإلىى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء  يتحدث عن ظاىرة من ظواىر سننوهلل "كىلىقىٍد أىٍرسى

لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى" كما ىو شأننان لعلهم يتضرعوف ... األمل معقود ال يزاؿ اليزاؿ احتماؿ الرجوع 
ًإٍذ جىاءىىيم  إلى اهلل كاالرعواء إلى دين اهلل قائمن أخذناىم بالبأساء كالضراء لعلهم يتضرعوف. "فػىلىٍوالى 
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انيوا يػىٍعمىليوفى" أم لما انقطع األمل ك  لما بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلىًَٰكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
حىت ىَٰ  قطعوا أكىى الخيوط بينهم كبين اهلل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو 
ًإذىا فىرًحيوا ًبمىا أيكتيوا أىخىٍذنىاىيم بػىٍغتىةن فىًلذىا ىيم مٍُّبًلسيوفى" اقرأ كتاب اهلل لتجد كيف أف كاقع 

 .المجتمعات اليـو مالداؽه دقيعه لهذا الكبلـ الرباني العجيب

كىلىًَٰكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي ىذا ىو قانوف اهلل سبحانو كتعالىهلل "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيم بىٍأسينىا تىضىر عيوا 
انيوا يػىٍعمىليوفى" أفنحن كذلك؟ الن ال كهلل الحمد لم تقسو بعد أفئدة ىذه األمة ككل  الش ٍيطىافي مىا كى
ككمجتمعن الن ال تزاؿ ىذه األمة بخيرن كال يزاؿ فيها الشباب الذين تذكب أفئدتهم خشيةن من 

كع السيٌجد الذين يجأركف إلى اهلل بالدعاء ضارعين في الغدك كااصاؿن كال اهللن كال يزاؿ ىنالك الري 
يزاؿ ىنالك شيوخه ريٌكعن كأطفاؿه ريٌضعن كأطفاؿه  خركف  يهرعوف قبل  بائهم إلى المساجد. 

 .مجتمعنا مليءه بهذا كلو كالمأموؿ أف يشفع اهلل سبحانو كتعالى للطالحين بفضل ىؤالء الالالحين

ر أف تكوف مثل أكلئك الناسن فاذىب إلى حيث يقيموفن كانتظر الهبلؾ الذم إذا كنت تنتظ
 .ينتظركف كالهبلؾ  تو عما قريب ينبغي أف نعلم ىذه الحقيقة

نحن لسنا كهؤالء الناس "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيم بىٍأسينىا تىضىر عيوا" فينا من يتضرعن كفينا من يلجئ إلى اهللن 
كينهى عن المنكرن إذان لسنا من ىؤالء الناسن أما أكلئك الذين تذكرىم كفينا من يأمر بالمعركؼ 

فبل يتذكركفن تينبههم فبل يتنبهوف قست قلوبهم فأصبحت كالحجارةن كما قاؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 
" قبل ذلك أكلئك الذين حاؽ عليهم قولو سبحانو كتعالىهلل "حىت ىَٰ ًإذىا فىرًحيوا ًبمىا أيكتيوا أىخىٍذنىاىيم بػىٍغتىةن 
انيوا يػى  ٍعمىليوفى"ن يقوؿهلل "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيم بىٍأسينىا تىضىر عيوا كىلىًَٰكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
ت  اهلل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو". كىذا ىو الواقع الذم تركفن ف

عليهم أبواب كل شيء كلكن إلى حين "كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍريىةو ًإال  كىلىهىا ًكتىابه م ٍعليوـه" أم ميقات 
ا كىمىا يىٍستىٍأًخريكفى   "معلـو "مىا تىٍسًبعي ًمٍن أيم ةو أىجىلىهى

اإلنساف  كثيركف ىم الذين يقيسوف أعمار المجتمعات بأعمار الحيوانات أك بأعمار األناسين
يعيش إف طاؿ عمره سبعين عامان أك يزيد قليبلن مهما طاؿ عمرهن كثيركف ىم األغبياء الذين يقيسوف 
أعمار المجتمعات بأعمار األشخاصن الن عمر المجتمع ليس سبعين عامان حتى تنظر إلى مجتمع 

شهر كلم  البغي كأنت تضب  ساعتك كتقوؿهلل ىا ىم لم ييهلكوا بعدن مر يـو كلم ييهلكوان مر
ـه كلم ييهلكوان مر عاماف عشرة أعواـ كلم نجد قرار اهلل قد حاؽ بهم ... ىذا من  ييهلكوان مر عا



  

 ~2145 ~ 
 

 .الغباء بمكاف

للمجتمعات أعمار غير أعمار األشخاصن كإذا كانت العين ىي التي ترصد عمر الشخه ما بين 
عاتن إذا أىلك اهلل طفولة كشباب ككهولة كشيخوخةن فالتاريخ ىو الذم يرصد أعمار المجتم

 .مجتمعان بعد أف قاـ كاستمر ثبلثمئة عاـ فمعنى ذلك أف اهلل أىلكو كىو في عمر الطفولة

أجل .. أمريكا لم تقضي أكثر من مئتي عاـ من حياتها المستقلة التي تتباىى فيها بالوجود برقعةو 
ال ييعطوف لها من العمر ما  -قبل أف أقوؿ إف اهلل سبحانو كتعالى  -من بقاع األرضن كإف العلماء 

 .تستطيع أف تفرح فيو بمركر ثبلثة قركف على كجودىا

ىذه الحقيقة ينبغي أف نعلمهان كإذا أدركنا ذلك أيها اإلخوة فلتكن مشاعرنا متجهةن إلى اهلل 
سبحانو كتعالى بلسانين اثنينن لساف يحمد اهلل على أنا ال نزاؿ سائرين على صراطو معتزين بدينون 

سكين بحبلون كلو بشكلو جزئين لسافو  خر يجأر إلى اهلل بالضراعة أف ال يأخذنا بجريرة مستم
ىؤالء الذين فسقوا كفجركا كارتكبوا الموبقات علنان كجهران كاستكبارانن ينبغي أف نتجو إلى اهلل 
كؿ بهذين اللسانينن كباعتبار أننا نملك ىاتين اللغتين فواقعنا يختلف كل االختبلؼ عن كاقع د

الغرب كتلك األمم التي أدبرت عن اهلل سبحانو كتعالى كابتعدت عن صراط اهلل سبحانو كتعالى 
 .أيٌما ابتعاد

ىؤالء نحن نأمر بالمعركؼ كننهى عن المنكرن كنقولها صريحة في كل مكاف كفي كل مناسبةهلل أيها 
أيان من علماء الرم ال الناس عودكا إلى اهلل سبحانو كتعالىن فلف مياىكم تقلالتن كأنا أتحدل أف 

يملك أف يأتي بأم دليل مادم علميو على ما حدث ىذا العاـن كلو أنو ملك دليبلن على ىذا لكاف 
 .الذم حدث ىذا العاـ ينبغي أف يحدث من باب أكلى في العاـ الماضين أجل أيها اإلخوة

أف اهلل ييذكرنا من كلكننا نحن نعلم السببن كالعلم عند من  من باهلل سبحانو كتعالىن السبب 
خبلؿ ىذا الذم نعانيو بقولو عز كجلهلل "كأنزلنا من السماء ماءن بقدر فأسكناه في األرض كإنا على 

 ."ذىاب بو لقادركف

باألمس قاؿ قائلهلل كثر الناسن كثر االزدحاـ في الشاـن كلذلك فالماء ىو ىو كلكن قسمتو على 
كاف ىذا الكبلـ صحيحان لكاف معين بردل كما   الناس اقتضت أف يتراجعن ال ىذا الكبلـ خطأن لو

ىون في المعين ينبغي أف يكوف ىو ىون كفي الطريع ينبغي أف يتقله حيث يتكاثر الناس 
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الشاربوف كااخذكفن لو كاف ىذا الكبلـ صحيحان لكانت كتلة معين الفيجة كما ىي من حيث 
لى البيوتات كالناسن عندئذو يتبخر االنطبلؽن كمن حيث القوةن كلكن عندما يمر الماء كيتسلسل إ

الماء. لكن األمر كذلك؟ ال انظركا إلى كتلة المعينين تجدكف العجب العجاب. ما الذم جعل 
 ىذه الكتلة تتقله من مالدرىا األكؿ قبل أف تلمس عدد الناس أىم كثرة أـ قلة؟

وع إلى اهلل على كل أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يوقظنا من سباتنا كأف ييلهمنا التوبة كالرج
 .المستويات قادةن كأمة

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 (رنو١و ١ٌٍبئ١َٓ: )اْ ٌٙنا اٌل٠ٓ الجبالً ٚاكثبهاً 

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
 كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 

 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف اافات كالمالائب التي قد تتسرب عن طريع الشيطاف ككساكسو إلى فكر اإلنساف المؤمن 
تنوعةن كلكن من أخطر ىذه الوساكس التي تتسرب كثيران ما إلى عقل اإلنساف كعقلو كثيرة كم

كفكره عن طريع الشيطاف سواء كاف شيطاف إنس أك جن. من أخطر ىذه الوساكس التي قد 
 .تتحكم في العقلهلل اليأس كالقنوت من كـر اهلل سبحانو كتعالى ككعده كعطائو

الكبرل التي من شأنها أف تزعزع العقيدة اإليمانية باهلل  ككثيركف ىم الذين ال يتنبهوف إلى ىذه اافة
عز كجل من حيث ال يشعر صاحبها. كاهلل سبحانو كتعالى يقوؿ في محكم كتابوهلل "ًإن وي الى يػىٍيأىسي ًمن 

اًفريكفى" كىذه ااية تعني معاني شتىن كلكن في مقدمة ما تعنيو ىذه اا فة ر ٍكًح الل ًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلكى
 .التي نتحدث عنها

كثيركف ىم الناس ال سيما الشباب الذين يطمحوف إلى أف يركا المجتمع من حولهم مجتمعان 
خاضعان لدين اهلل مالطبغان بأحكاـ اهلل سبحانو كتعالىن كلكنهم بدالن من أف يركا ما يركؽ لهم من 

 سبحانو كتعالىن كرأكا خططان ذلك يركا نقيض ىذان كيركا ألوانان كثيرة من العبث تمتد إلى دين اهلل
ال حالر لها من المكر كالبغي تتجو للوقيعة في حياة المسلمين كتمزيع دينهمن كينظر إلى العالم 
المحي  بالعالم اإلسبلمي فيجده كلو متألبان على اإلسبلـ كالمسلمينن يلتفت يمينان كشماالن كينظر 

سبلـن كاليرل إال خططان تتربه باإلسبلـ إلى الواقع الذم يعيش فيو فبل يرل إال ما يكيد لئل
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فتتسرب إلى قلبو أك إلى عقلو من جراء ذلك اليأس كالقنوتن كيهيمن عليو ىذا التالورن كربما 
ن كأنو ال فائدة ق  في أف يسعى اإلنساف بأم  حٌدث نفسو أٌف اإلسبلـ قد أدبر كلن ييقبل بعد اليـو

 .حكمو كىيمنتوكسيلة من الوسائل الستعادة سلطاف اإلسبلـ ك 

ىذه الماليبة التي تتسرب إلى عقل ىؤالء الناس من المسلمين دكف شعورو منهمن أخطر من ىذه 
المالائب كلها التي تطوؼ بالعالم اإلسبلمي. ليس ىنالك أخطر من أف ييأس اإلنساف من مواله 

يزلزؿ إيماف كخالقو سبحانو كتعالىن ىذا اليأس يتسرب إلى مكمن العقيدة كمن شأنو بعد حين أف 
 .المؤمن باهلل سبحانو كتعالىن كأف ينسف ثقة ىذا اإلنساف بمواله كخالقو سبحانو كتعالى

كلعل فينا من يقوؿ فما العبلج؟ أليس معذكران ىذا الذم ينظر إلى كاقعو الذم يعيش فيون كيلتفت 
يجد إال المعاكؿ  إلى العالم المحي  بالعالم اإلسبلمي كينظر إلى كثيرو من المسلمين أنفسهم فبل

التي تنح  تهديمان في دين اهلل عز كجلن كال يجد إال كسائل العبث بدين اهلل عز كجل إف في 
 .عقائده كقيمون كإف في أخبلقياتون كإف في أحكامو كسلوكو

ىذا الذم يرل ىذا الواقع الذم ييحي  بو؟ كما العبلج الذم يمكن أف ييخرجو من  أليس معذكرا ن
 جو ىذا اليأس؟

العبلج موجود كماثله في كتاب اهلل سبحانو كتعالىن كمن قرأ كتاب اهلل سبحانو كتعالى بتدبر أدرؾ 
أف المؤمن ال يمكن أف يتسرب إلى فؤاده يأس بوعد اهلل سبحانو كتعالى ككرمون كال يمكن أف 

هيمنتون ال يتالور أف ىذا الدين قد تقله كجوده كفاعليتو كأنو لن يعود مرة ثانيةن أللقو كلحكمو كل
بل سيجد في كتاب اهلل عز كجل كفي كبلـ رسولو ما يؤيد أف ىذا الدين سيبقىن لو سلطانو كلو 

أثره إلى أف يرث اهلل األرض كمن عليهان كلكن للدين إقباالن كإدباران كما قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى 
ع ىذا اإلدبار إقباالنن اهلل عليو كسلمن كمهما رأيت نفسك في حالة من إدبار الدين فلتعلم أف م

 ."كأف من كراءه إقباالن. كاذكر قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل "فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران * ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران 

 ياتاف ما أعلم أف في كتاب اهلل  يتين تكررتا دكف فاصل إال ىاتين اايتينهلل "فىًلف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران * 
اٍلعيٍسًر ييٍسران" كما أتالور أف ىذا التأكيد جاء إال ليعالج اليأس الذم قد يتسرب إلى فؤاد  ًإف  مىعى 

 .الناس لسبب من األسباب
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أما أف ىنالك كيدان كبيران يتربه باإلسبلـ كالمسلمين فلف ىذا ماال نرتاب فيون بل ىذا ما نذكره 
 .دائمان كنحذر منو دائما

ن تبرموا بلسبلمهم كمن أقاموا أنفسهم خدمان كعمبلء صغاران  كأما أف في المسلمين أنفسهم م
 .أذالء ألعداء ىذا الدينن فهذا أيضان شيئان معركؼ كشيء نراه جميعان 

كأما أف ىنالك أعداءن قد تسللوا إلينا كتربعوا على أرائك من حقوقنا كأراضينا كأكطاننا ثم تفرغوا 
لى جانب أكلئك الذين يكيدكف لو من الخارجن فهذا للكيد لدين اهلل سبحانو كتعالى من الداخل إ

 .أيضان مما ال نرتاب فيو كمما نراه أماـ أبالارنا كبالائرنا

كلكن مهما كثر ىذا الكيدن كمهما كثرت الخط ن كمهما كثرت عداكة المعتدين كعبث العابثين 
التقله التي نراىا فلف دين اهلل سبحانو كتعالى لن ييقضى عليون كلسوؼ يبقى مهيمنان كما ظاىرة 

أمامنا أك من حولنا إال ما يشبو التكتيك الذم يذكرنا بمعنى المد كالجزر. كالمد كالجزر أمراف 
مرتبطاف دائمانن مده مع الجزرن كجزره مع المدن كما ينبغي أف تنظر إلى كاحد منهما بمعزؿو عن 

 .ااخر

أك بلدةو أك في مكاف مان فاعلم أف لو مدان في مكاف  خر.  فئلف رأيت لئلسبلـ جزران  في منطقة و
كإذا رأيت أف فاعلية اإلسبلـ قد تقلالت في مكاف ما فاعلم أف فاعليتو قد ازدادت كىيمنت في 

 .مكاف  خر. عرؼ ىذا من عرؼ كجهلو من جهل

فلف لم يستطع ىذا الذم أقوؿ أف يزيل الوساكس الشيطانية من فكرؾن كأف ييطهر عقلك من 
رب إليون فانظر إلى الماضي انظر إلى تاريخ اإلسبلـ كالمسلمين من قبلن  اليأس الذم قد يتس

كانت المكائد موجودةن ككانت الخط  العدكانية موجودة كفي فترات من الزمن كانت أكثر منها 
ن كمرت فترات كعهود ظن بها بعض الجاىلين أف اإلسبلـ قد قيضي عليون كأنو قد اختنعن  اليـو

على العالم اإلسبلمي كالعالم العربين كأف على المسلمين بل على العرب  كأف الالليبية قد ىيمنت
أف يودعوا لغتهم التي كانت لغة القر فن كعليهم أف يودعوا المبدأ الذم أعزىم حقبة من الزمنن 

 كجد جيٌهاؿ تالوركا ىذا فماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟

إلسبلـ تعلن عن نفسها فوؽ أرفع كأعلى عاد اإلسبلـ ييهيمن على ىذه الربوع كلهان كعادت لغة ا
ذركة من ذرل ىذا العالم العربي كاإلسبلمين كعاد سلطاف اإلسبلـ مهيمنانن كتقلالت ظبلؿ البغين 
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كتقلالت ظبلؿ العدكافن كطهر العالم اإلسبلمي كالعالم العربي من كل بغي كحقدن كما أتالور أف 
ن بل كانت أكثر بل كانت أكثر بكثير تلك السلسلة من العدكات كالمكائد كانت أقل منها  اليـو

... كمع ذلك فلف دين اهلل سبحانو كتعالى عاد ليكوف ىو المهيمنن كخاب كل باغو ككل معتد ككل 
 .مخط  للكيد ضد دين اهلل سبحانو كتعالى

كىذا المثل الذم أذكر بو تكرر تكرر كثيران كشهد المسلموف حاالت من المد كالجزر كلكن اهلل 
كتعالى في كل كقتو كاف ييذكر عباده بقولو عز كجل " ًإن ا لىنىناليري ريسيلىنىا كىال ًذينى  مىنيوا ًفي  سبحانو

نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي " كىنيرًيدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذينى اٍستيٍضًعفيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنى  ٍجعىلىهيٍم أىًئم ةن اٍلحىيىاًة الدُّ
 ." هيمي اٍلوىارًثًينى كىنىٍجعىلى 

أيها اإلخوة مهما كثر البغي كمهما كثرت الخط  العدكانية التي تستهدؼ دين اهلل ما ينبغي أف 
يتسرب كسواسه تجعلنا نرتاب في كعد اهلل سبحانو كتعالى ىذا أبدانن أين نحن من قوؿ المالطفى 

ليغن ىذا األمر ما بلغ الل يل كالن   هار" أليس ىذا كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليو كسلمهلل "ليىبػٍ
 عليو كسلم؟

" أم  أين نحن من قولو صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي هلل "إف  اهللى زىكىل ًلي األىٍرضى
ليغي ميٍلكيهىا مىا  ًإف  أيم ًتي سىيىبػٍ ا كىمىغىارًبػىهىان كى جمعها لي كلخالها كصغر العالم أمامي "فػىرىأىٍيتي مىشىارًقػىهى

هىا". كليس لرسوؿ اهلل ملك إال ىذا الدينن كليس لو ميراثه إال ىذا اإلسبلـن كلسوؼ  زيًكمى ًلي ًمنػٍ
 .ملك أمتي زكم لي منها

ما ينبغي أف يتغلب كسواس الشيطاف على ىذا الذم يقولو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كحيان 
 .من لدف ربو

بالعالم كما تشاء كالتي تنفذ خططها في العالم كما يقوؿ القائلوفهلل ىا ىي ذم الدكؿ التي تتحكم 
تريدن كىا ىي ذم الدكؿ بل الدكلة التي تسمي نفسها عظمى اليـو تحرؾ العالم كتخبطهم بعضان 
ببعض فبل يتم إال ما يريد ىؤالء الناس. كىل ىنالك بعد ىذا مجاؿ ألف نقوؿهلل ال بل إف خيران 

 .سيأتي من بعد ىذا الشر

كىم جند من جنود اهللن كلوال أف المسلمين كانوا يغطوف في رقادو عميعن كلوال أف ىؤالء يتحركوف 
المسلمين ابتعدكا عن سلطاف اهلل سبحانو كتعالى كأمره كشردكا عن نهجو كصراطون لجعل أكلئك 
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الجنود خدمان للمسلمينن كلكن لما شرد المسلموف عن كاجبهم كتحولوا عن معنى العبودية هلل عز 
البحث عن نظاـو فوقي رأكه في اإلسبلـ كىذا في أحسن األحواؿن سل  اهلل سبحانو كجل إلى 

كتعالى عليهم ىؤالء الذين نقوؿن كليس بيننا كبين أف يجعل اهلل منهم جنودان لئلسبلـ كخدمان إال أف 
 نعود نحن إلى إسبلمنا الحقيقين كأنا أعني بالعودة إلى اإلسبلـ الحقيقين أف نعود إلى جزع ىذه
الشجرة اإلسبلمية كجزعها إنما ىو العبودية هللن كأف ال نحبس أنفسنا من اإلسبلـ في نظاـن كأف 
نتالور أف معنى المجتمع اإلسبلمي أف تيطبع القوانين اإلسبلميةن كأف تيطبع فيو الحدكدن كإذا 

إنما ىو باإلسبلـ ييهيمنن لن يكوف ىذا كلن يتحقع إف لم نعد إلى جزع اإلسبلـن كجزع اإلسبلـ 
 .االصطباغ بمعنى عبودية اإلنساف هلل عز كجل

كلكن ال شك أف ىذه العبودية تثمر تبتبلن في حياة المسلمينن تيثمر تذلبلنن تيثمر مهابةنن تثمر خوفانن 
 .تيثمر تعظيمان ذكرانن كل ىذا من نتيجة إصطباغ اإلنساف بمعنى العبودية هلل

أحوالهم نسوا ىذا الجزع كلم يعودكا يتذكركف من  المسلموف أك كثيره من المسلمين في أحسن
 .اإلسبلـ إال األنظمة التي تيقارع األنظمة األخرل

ىذا ىو العبلج لتحالين العقل ضد الوساكس الشيطانية التي قد تدخل اليأس بين جوان  اإلنساف 
 .المسلم أك في عقلو

يغفر لنا ذنوبنا كإسرافنا في أمرنا. أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يهدينا سواء صراطو المستقيم كأف 
 .فاستغفركه يغفر لكم
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 ٌّبما غلا اإلٍالَ وألً ِجبؽبً ٌىً ِزظله عبً٘

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن   على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

إف اإلماـ مالكان رحمو اهلل تعالى كرضي اهلل عنون عندما قاؿ كلمتو المشهورة المعركفةهلل "إف ىذا 
"ن لم يقل ذلك إنطبلقان من ىولن في نفسون كال اجتهادان العلم دينهن فانظركا عن من تأخذكف دينكم

من دخيلة ذىنون كلكن ىذه الكلمة التي قالها إنما كانت ثمرة معرفةو لحقيقة الدين الذم ابتعث 
اهلل بو رسلو كأنبياءهن كختمهم بخاتمة الرسل كاألنبياء محمد عليو الالبلة كالسبلـن أخذه مما يدؿ 

ه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كلعل من أبرز ما اعتمد عليو اإلماـ عليو كبلـ اهلل كمما أكد
مالك في ىذان ىو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في الحديث الالحي  المتفع عليوهلل "إف 
اهلل ال يقبض العلم انتزاعان ينتزعو من صدكر الناسن كلكنو يقبضو بقبض العلماء حتى إذا لم يبع 

 ."رؤكسان جيٌهاالن فأفتوىم بغير علمو فضلوا كأضلواعالمه اتخذ الناس 

فاإلماـ مالكه كغيره إنما اعتمدكا في القاعدة التي نبهوا الناس إليها على مثل ىذا الحديث 
 .الالحي  الذم ذكره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ىمن ىو حراسة كمن ىنا فقد كانت أكلى مهاـ الخلفاء الراشدينن ثم الخلفاء الذين جاؤكا من بعد
ىذا الدين كالنظر إلى أفواه الناطقين بو كالمتكلمين عنون فكانوا يراقبوف حلقات العلمن كحلقات 
الدركسن فلف كجدكا ىنالك إنسانان قد دس أنفو فيما ال يفقو كفيما ال علم لو بون انتزعوه من 

اهلل سبحانو كتعالى  حلقتو كردكه إلى ساحة التعلمن كردكه إلى ساحة المعرفةن فلذا تعلم دين
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كأصب  ممن يستطيع أك يملك أف ينطع باسم ىذا الدين كأف يتحدث عن كتاب اهلل سبحانو 
 .كتعالى كمالادر الشريعة اإلسبلميةن كاف لو بعد ذلك أف يجلس فيتكلم كما يشاء

كىكذا سارت األمور على ىذا النحو خبلؿ القركف المتالٌرمة من عالر اإلسبلـ الذم شرفنا اهلل 
سبحانو كتعالى بون كانت مهمة القادة كالخلفاء كالحكاـ األكلى حراسة دين اهلل سبحانو كتعالىن 
ككاف أخطر أنواع ىذه الحراسة حراسة أفواه الناسن ترل بما يتكلموفن كعما يعربوفن كما ىي 

 المكنة العلمية التي يتمتعوف بها؟

ف بهذا الدين إطبلقانن سواءه بينيت أركانو إلى أف خلف من بعد أكلئك الناس خلفه لم يعودكا يهتمو 
كاستقرت دعائمو كشمخ قانونو كشرعتون أك جاء من ينسفو كيحاكؿ أف يهدمو بالمعاكؿ المتنوعة. 
جاء من ال يبالي بأمر ىذا الدين سواء أكغل فيو المتخالالوف بشأنو أك تسرب إليو الزائفوف الذين 

في شيءن كمن ثم كثر المبطلوف الذين يتقنعوف بقناع  يتقنعوف بقناع اإلسبلـن كما ىم من اإلسبلـ
اإلسبلـ ثم ينطقوف باسمون كثر المزيفوف الذين يتظاىركف بالغيرة على اإلسبلـ ثم يتسللوف إلى 

الذين لم  -كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم   -ساحتو كيتكلموف باسمون كثر الجٌهاؿ 
على دراسة شيء من مالادرهن كما ىم من العلم بو في شيء يتعلموا دين اهلل عز كجل كلم يعكفوا 

ق ن كلكن ألمرو ما كلغاية ما كلماللحة دنيوية ما كما أكثر ىذه المالال ن تظاىركا بالعلم كىم 
 .جاىلوف كخاضوا عبثان باإلسبلـ كىم يتظاىركف بالغيرة على دين اهلل عز كجل

ىن كما كاف الذين من قبل يحرسوف دين اهلل كلو كاف ىنالك قادة يحرسوف دين اهلل سبحانو كتعال
عز كجل من خبلؿ النظر في حاؿ من ينطع باسم الدين كمن ثم يتحدث عن اإلسبلـن إذان لما 

كجدنا ىذا العبث يتسرب إلى حمى الدين أبدانن كلما كجدنا ىنالك من يتكلم باسم اإلسبلـ كىو 
 .يتعلم أركاف اإلسبلـ كفقهو كشرائعو أحوج ما يكوف إلى أف يتعلم حقيقة اإلسبلـن فضبلن أف

كمن ىنا أيتي  ألعداء الدين أف ييطوركا سبيلهم في حرب ىذا الدينن كأف يجددكا أسلحتهم التي 
يحاربوف بها ىذا الالرح اإلسبلمي الشامخن فأصبحت الطريقة الحديثة للكيد لدين اهلل كلحرب 

 .ييكاد لو داخل دائرتوىذا اإلسبلـ ىو أف ييحارب اإلسبلـ بسبلحون كأف 

كثير الذين يتقنعوف بقناع اإلسبلـ .. كثير الذين يظهركف الغيرة على دين اهلل عز كجلن ثم يتسربوف 
تحت ستارو من ىذا القناعن تحت ستارو من ىذه الغيرة الكاذبة المالطنعة ليعيثوا فسادان بدين اهلل 
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الحع بالباطل كما يهوكف ككما يريدكف بل  سبحانو كتعالىن كليتكلموا فيو كما يشاؤكفن كليخلطوا 
 .كما يراد لو

 أين ىم أكلئك الذين كانوا يحرسوف دين اهلل من العبث؟

أين ىم أكلئك الذين كانت مهمتهم األكلى أف يرقبوا أفواه الناسن حتى إذا كجدكا من يعبث باسم 
يوجد من يعبث باإلسبلـ اإلسبلـ باسم الغيرة عليو اقتنالوه كعاقبوه كحذركا المجتمع كلو من أف 

 .مثل عبثو؟ ال تجدن فرغت الساحة من أكلئك الحراس

أيها اإلخوة نحن ننظر اليـو يمينان كشماالنن بحثان عن إنسافو ما ىو بطبيبن كلكنو يتقنع بقناع الطب 
كيتظاىر بالغيرة على الطب كماليرهن ثم يتكلم في المجتمعات عن الطب كضركرة تطويره 

ي مجتمعنا عن إنسافو ما ىو بطبيب كلكنو يتظاىر بأنو يغار على الطب كيتقنع كتجديدهن أبحث ف
بقناع من يعرؼ معنى من معاني الطب فبل أجدن كلو كجدت إنسانان بهذا الشكل لرأيت أف حراس 
ىذه األمة يتسارعوف إليو ليضبطوه بالجـر المشهود كليعاقبوه شر أنواع العقابن كلعلكم تعلموف 

الناس منذ فترة عبث كعاث بشيء من قوانين الطب كأدكيتون ككصف بعض األدكية أف فبلنان من 
لبعض المرضى كىو ال يعلم من الطب شيئانن فكاف العقاب العاجل يترصدهن كىا ىو ذا ااف 

 .يبلقي عقابو العاجل

كلكنو  كأنظر يمينان كشماالن فبل أجد إنسانان ليس لو أم اختالاصو بالهندسة كليس لو أم باعو فيهان
يتظاىر بأنو عليمه بها كيتظاىر بأنو خبيره بها كغيوره عليهان ثم يطرح النظريات التي لم يعرفها غيره 
في الهندسة كضركرة تجديد قوانينها كقواعدىان ألتفت يمينان كشماالن فبل أجد إنسانان يفعل ىذا 

ذين يحرسوف ىذه الساحة كيعبث بهذا العلم بشكلو من األشكاؿ. كأنا أعلم يقينان أف الحراس ال
يمنعوف كجود مثل ىذا الدجاؿ أف يتسرب إلى حمى ىذا الفنن كلو كيجد من يتسرب لوجد العقب 

 .بانتظاره

كال أعلم أف ىنالك أم إنسافو يحاكؿ أف يعبث بأم فن من الفنوف التي تعرفونها بشكلو من 
 .األشكاؿ

فما أكثر ما أجد أناس ال خبرة لهم كلكني أنظر إلى ساحة الدينن أنظر إلى ساحة اإلسبلـن 
باإلسبلـن كال علم لهم بشيء من حقائقون كلم يعرؼ المجتمع أنهم أتعبوا أنفسهم بدراسة شيءو 
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من أصولو أك فركعون كإذا بك تنظر كقد تقنعوا بقناع اإلسبلـن كقد تظاىركا بغيرة ما مثلها غيرة 
راحوا يتسللوف إلى حمى ىذا الدين يعبثوف بو  األنبياء كالرسل على دين اهلل سبحانو كتعالىن ثم 

كما يشاؤكفن كيتحدثوف باسم اإلسبلـ بل باسم اهلل عز كجل كما يحبوفن كأنظر فبل أجد أحدان من 
أكلئك الحراس للطب للهندسة للفنوف للعلـو األخرلن ال أجد ىنالك أحدان يعاقبهم أك يحاكرىم 

 .لوف ىذا المدخل الذم ال شأف لهم بون ال أجدأك يسائلهم عن المكنة التي على أساسها يدخ

لماذا  ؿ األمر إلى ىذا الشكل؟ لماذا ييتم اإلسبلـ أيها اإلخوة على ىذه الشاكلة؟ لماذا غدا 
اإلسبلـ كؤلن مباحان لكل غادو كرائ ن في حين أننا ننظر إلى سائر العلـو كالفنوف األخرل فلذا ىي 

 وف أمناء عليهان ما الحكمة؟ أم ىذه العلـو أىم كأخطر؟محالنة بأسوارىان كإذا بالحراس كاقف

نحن خلقنا ألجل ىذا الدينن لم نخلع من أجل طبن كال ىندسةن كال فنوف كال  داب كإف كنا قد 
 .كيلفنا أف نجعل من ىذه العلـو كلها خدمان لدين اهلل عز كجلن نعم

لن في كل يـو من يأتي فيتقنع أين ىم الذين يحرسوف دين اهلل عز كجلن كلكم يعلم كيسمع كير 
بقناع اإلسبلـن كقناع اإلسبلـ ال يكلف شيءن ال يكلف أكثر من عمة كأكثر من لحية كمظهرو 
ديني ككلمات إسبلميةن ربما كاف ىذا اإلنساف تاجرانن ربما  كاف ىذا اإلنساف فنانان ربما كاف ىذا 

ف ىذا اإلنساف مهندسان ال شأف لو باإلسبلـ اإلنساف مزارعانن ربما كاف ىذا اإلنساف طبيبانن ربما كا
ق ن خبلؿ أربع كعشرين ساعة يولد كالدة جديدة أماـ الناسن لو لحية طويلةن كلو عمة كبيرةن 
كيجلس ليتكلم باسم اإلسبلـ. متى أتي  لو أف يتعلم فيتكلم؟! ال أحد يعرؼ. كتنظر فتجد أف 

 وؿ لوهلل من أين لك ىذا العلم؟الجرائد تدفعو دفعان إلى أف يهذم بدالن من أف تق

يقوؿ أحدىمهلل ينبغي أف يجدد الفقو اإلسبلمين البد من تجديد الفقو اإلسبلمين كتيالغي لو أفواه 
الجرائد بكل تقديس كإجبلؿن ثم يعود فيقوؿ لماذا يخاؼ المسلموف من تجديد الفقو اإلسبلمين 

 .كيالغي لو ىؤالء ااخركف كربما صفقوا لو أيضان 

مين األمناء على دين اهلل ماذا نقوؿ؟ إننا ال نخاؼ من أف ييجدد اإلسبلـ بأيد أئمتون كنحن المسل
كاإلسبلـ دائمان جديدن كالفقو اإلسبلمي دائمان يتجددن كمنذ أف بيعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم كالفقو اإلسبلمي يسير طبع قواعد ال طبع ىذيافن يسير طبع قواعد علمية مع حاجة 

 .ات اإلنسانية الحقيقيةالمجتمع
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 .لكن ىذا التجديد إنما يتم بلشراؼ من؟ بلشراؼ أئمة ىذا الدين بلشراؼ علمائو المجتهدين

عندما يتكلم علماء ىذه األمة المجتهدكف عن ضركرة التجديد فبخو بخو لهذا الكبلـن كما منا إال 
تاجره من متجره ليلبس الجبة  أف يالدقو ألف ىذا اإلسبلـ كاف كال يزاؿ يتجددن كلكن عندما يقفزي 

كليضع على رأسو العمامة كليطلع اللحية كىو ال يعرؼ من دين اهلل سبحانو كتعالى شيئانن ثم 
يتحدث عن ضركرة تجديدهن فالخوؼ عندئذو إنما ىو أف يعبث بدين اهلل جاىله كهذا اإلنسافن 

 .ليس الخوؼ من أف يتجدد

ف نجدد الطبن فالمجتمع كلو يرحب بهذا الكبلـن عندما يأتي طبيب متخاله كيقوؿهلل ينبغي أ
ألف طبو كأمانتو على طبو خير دليل كشاىد على أنو إنما يريد أف يخدـ المجتمع اإلنساني من 
خبلؿ ىذا الذم يقوؿ. كلكن عندما يأتي فبلحه أك عندما يأتي تاجره أك عندما يأتي مهندسه ال 

طبن فلف كل عاقل يعلم أف من أننا من ىذا الكبلـ خبرة لو بالطبن كيدعو المجتمع إلى تطوير ال
 .أماـ خطرن كل عاقل يعلم أننا من ىذا الكبلـ أماـ خطرو ماحع

العلماء الذين  -أك غيرىا  -كليت شعرم لماذا ال ييدعى إلى مثل ىذا الكبلـ على منبر الالحافة 
عالى. لماذا ال ييدعى ىؤالء يشهد لهم المجتمع بالعلم الغزيرن كباألمانة على دين اهلل سبحانو كت

إلى الحديث عن ىذا الموضوع؟ كلماذا ييستنطع الجاىل الذم أمضى حياتو كلها بالتجارة أك 
 .الزراعة أك الهندسة أك نحو ذلك

لو أف إنسانان مثلي خرج يتكلم على الناس عن الفنوف كتطويرىا كأدابها ألسكتو المجتمعن ذلك 
 .ألنني لست متخالالان بهذا المجاؿ

مثلي خرج على المجتمع يتكلم عن الزراعة كطبائع األرض كالتربة الجيرية كالتربة  كلو أف إنسانا ن
الطينية كنحو ذلك ألسكتو المجتمعن ألنو ليس متخالالان بهذا األمر. كلقاؿ الناس إف ىذا 

 .اإلنساف خطر على مالال  العباد

اهلل عز كجلن كال علم لو بدين اهلل فلماذا يستدعى إلى منبر الالحافة أناسه ال خبرة لهم بدين 
سبحانو كتعالى بشكلو من األشكاؿ ثم ييستنطقوف باسم اإلسبلـ كما ىم من العلم في اإلسبلـ في 
شيء بشكل من األشكاؿ. كالعلماء المتخالالوف بدين اهلل يمؤلكف رحب ىذا العالم ال يزاؿ كهلل 
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 .تجديد اإلسبلـ الحمدن لماذا ييستقدـ الواحد من ىؤالء؟ لكي يتحدث عن

ن ثم نظر  ترل ما ىي المشكلة الجديدة التي طرأت كالتي كاجهها المجتمع العربي كاإلسبلمي اليـو
فلم يجد غطاءن لهذه المشكلة في شرع اهلل؟ أنا أتحدل ىؤالء الجهاؿ الذين يدعوف إلى تطوير 

المشكلة في ىذا الفقو كإلى تجديده أف يأتوا بمثاؿو لمشكلة جديدة طرأت ثم لم تغطى ىذه 
العالر أك قبل ىذا العالر بحكم من أحكاـ الشريعة اإلسبلميةن ماذا تالنع المجاميع الفقهية في 

ىذا العالم كىي أكثر من خمس مجامع فقهية كلها موجودة عملها أف تترصد المشكبلت 
فقهية متنزلة من عند اهلل سبحانو ك تع الى. الحديثة لتدرسها كلتغطي ىذه المشكبلت بأحكاـ و

 .كلكن الجاىل ال يعلم عن الماضي شيئان كال عن الحاضر شيئان 

أيها اإلخوة دينكم ييحارب من داخلون كقد مضى ذلك العهد الذم يمتشع فيو السبلح البعيد عن 
اإلسبلـن البعيد عن دائرة اإلسبلـن عندما كاف اإلسبلـ ييحارب بأنو دين تخلف أك دين رجعيةن 

ما كيف كاف اإلسبلـ يوسمن بها مضى ذلك العهد الذم كاف الملحد  تذكركف كلمة رجعية يومان 
يتباىي بللحادهن كيعلن أف ال إلو كالكوف مادةن مضى ذلك العهد أكلئك الناس أنفسهم قد ارتدكا 
أقنعة جديدة أقنعة إسبلمية تتجاكز مظاىر اإلسبلـ لدل المسلمين فعبلنن كأخذكا يعبثوف باإلسبلـ 

 :من داخلو

سم القراءة المعاصرة التي يحاكلوف أف يجعلوا من القر ف بواسطتها ككرة يقذفونها فيما مرةن با
 .بينهم أرباب ىذه القراءة المعاصرة

 .كمرةن يأتي من يقوؿ إف السنة ال داعي إليها فكتاب اهلل يغني عن كل شيء

نجدده ككله يحاكؿ أف كمرة يأتي ثالثه يقوؿهلل قد غدل الفقو قديمان قديمان جدان كما أحوجنا إلى أف 
 .ينهش من ىذا الدين من الجهة التي يتمكن أف ينهش منهان كالكل متقنعه بقناع اإلسبلـ

هى كلكن دين اهلل لن ييغلب على أمرههلل "ييرًيديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىالل وي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرً 
اًفريكف"  كلكن شرؼه شرف نا اهلل بو ينبغي أف ال نتقاعس عنو كينبغي أف نعلم كيف ييأتي ىذا اٍلكى

    .الدينن كبأم كسيلةن ككيف ىو النهج الجديد لمحاربة دين اهلل

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ً٘ االؽزفبي ثنووٜ اٌٌّٛل ثلػخ؟

 

 

مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ  كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

اؽ المؤمنين إلى حبيبهم المالطفى رسوؿ اهلل في مستهل كل شهر ربيع من كل عاـ تتجدد أشو 
صلى اهلل عليو كسلمن كتتضاعف الرغبة لديهم في الرجوع إلى سيرتو كدراسة حياتو كالتبرؾ بهذه 

 .الرحمة التي أغدقها اهلل علينا في بعثتو

كمع توجو ىؤالء الناس إلى ىذه المشاعر في مستهل ىذا الشهر من كل عاـن يتجدد أيضان ذلك 
العقيم الذم ال ينضب  كال يريد أف ينضب  بأمو من موازين العلم كالنظر كالمنطعن حوؿ  الجدؿ

مدل شرعية االحتفاء كاالحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كحوؿ مدل شرعية 
اإلجتماع على اإلصغاء إلى سيرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. في ىذه المناسبة من كل 

ـ تتجدد أنشطة بعضو من الناس بأعيانهم لينعتوا سواد ىذه األمة باالستغراؽ في البدعة كالبعد عا
ن ذلك كلو ألنهم يحبوف أف يعبركا عن حبهم لرسوؿ اهلل صلى  عن الشريعة كالعكوؼ على المحـر

 .اهلل عليو كسلمن في كل مناسبةن كمناسبة كالدتو كاحدة منها

كض  لكم بضواب  العلم مدل شرعية ىذا الذم يحتفل بو كأنا أحب في ىذا الموقف أف أ
المسلموفن ال أقوؿ في ىذا الشهر من كل عاـ بل في كل مناسبة ككل ما أرادكا أف يجددكا 

 .بيعتهم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

يقوؿ ىؤالء المجادلوف إف االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل بدعةن فما ىي البدعة أيها اإلخوة؟ 
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 لوىم ما ىي البدعة؟س

البدعة فيما قالو العلماءهلل ىو طريقة في الدين أك العبادة مخترعةن يراد بالسلوؾ عليها مضاىاة 
الشريعة مبالغة في التعبدن ىذا ىو تعريف العلماء كفي مقدمتهم اإلماـ الشاطبي للبدعة. إذان 

كيقينو عبادةن كىي ليست  البدعة ىي طريقةه في العبادة يخترعها اإلنساف على أنها في زعمو 
 .كذلك. يضاىي بها أم ييقلد بها شريعة اهلل سبحانو كتعالى. ىذا ىو معنى البدعة

إذان العادات التي يعتادىا الناس في أقوالهم أك سلوكاتهم المختلفة ال يمكن أف تكوف بدعةن ألنها 
بيوت التي يتطور عمرانها ليست طريقةن في العبادة مخترعةن الثياب التي تتطور في حياة الناسن ال

في حياة الناسن كسائل النقل التي تتطورن الدعوة إلى مؤتمرات كندكات كإقامة جامعات كتأليف  
كتب كطباعتها كنشرىا بين الناس .. كلها أمور مستجدة كلكنها ال تدخل في معنى البدعةن ألف 

عبادةن الثيابن األبنيةن كسائل الناس الذين يفعلوف ذلك ال يخطر ببالهم أنهم يمارسوف من خبللها 
النقلن العادات المختلفة المتطورة في المآكل كفي المبلبس كفي المؤتمرات كالندكات العلمية 
التي لم تكن معركفةن من قبل .. ليست بدعةنن ألف الذين يمارسونها ال يمارسونها على أنها عبادة  

ن كالزكاة كنحو ذلك كلكنها عا  .داتكالالبلةن كالحجن كالالـو

نعم ىذه العادات بعد ذلك تتفاكت في قيمتها عند اهلل عز كجل بمقدار نتائجها إيجابان كسلبان. 
فالمؤتمرات التي تعقد إذا كانت لها  ثاره مفيدة للدينن عمله محبب كأمره جيد. كالندكات التي 

جيده إذا كانت تالب في فائدةو دينية كعلمية يرضاىا اهلل عمله جيد. كالجامعات التي تينشأ عمله 
في خدمة الحقائع اإلسبلميةن أما إذا كاف ذلك كلو يتجو إلى كيدو إلى اإلسبلـ أك محاربة لدين اهلل 

عز كجل فهي أموره محرمةن ال ألنها بدعة كلكن ألنها تنتج  ثاران ال يرضى عنها اهلل سبحانو 
 .كتعالى

ء إلى سيرة رسوؿ اهلل من خبللها ىل كااف تعالوا نتساءؿهلل ىل الموالد التي يجتمع الناس لئلصغا
؟ إف كاف  ىي عبادة؟ كىل يتالور المجتمعوف أنهم بهذا يمارسوف عبادةن كالحج كالالبلة كالالـو

ىنالك من يعتقد ذلك فهو مبتدعه حقانن كلكن من ىو ىذا الذم يتالور أف تداعي الناس 
من ىو ىذا الذم يتالور  كاجتماعهم من أجل تذكر سيرة رسوؿ اهلل كتجديد محبتو في األفئدة؟

أنها عبادة من العبادات تيمارس كما يمارس المسلموف صبلتهم كحجهم كزكاتهم؟ إطبلقان ىذا غير 
موجود .. كالذين يمارسوف عمبلن من األعماؿ ىم أدرل الناس بما يعتقدكنو. فأما الذم يقوؿهلل ال 
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ن مت ى دخلت قلبي؟ كمتى عرفت إنك تعتقد أنك تمارس من خبلؿ ىذا المولد عبادة فهو مفتئته
أنني أعتقد أف ىذا التبلقي عبادة؟ أنا الذم أعلم أنني أقالد بها العبادة أـ أقالد بها نشاطان 

 .اجتماعيان يحقع خيران دينيان 

اإلنساف الذم يفرض علي حكمون بل على قلبي حكمون مفتئته في حع اهلل سبحانو كتعالى 
ا العمل عبادة من العباداتن لك ىذان بل اعلم أنو كشرعون لك أف تقوؿهلل إياؾ أف تعتقد أف ىذ

نشاطه إجتماعي كأنشطة اجتماعية كثيرة أخرلن كلكن ييبتغى من كراء ذلك خيره دينيه في ىذا 
االجتماعن لك أف تقوؿ ىذا كىذا كبلـه يوضع على العين كالرأس. أما أف يأتي من يقـو كيقعد 

أك بدعة ألف الذين يجتمعوف من أجلها إنما يقالدكف كيكرر كال يزاؿ يكرر بأف ىذه الموالد بدع 
أنهم يمارسوف بها عبادة من العباداتن مفتئتوف على اهلل عندما قرركا أف يدخلوا قلوب الناس 
كيفتئتوا على قلوبهم كقد أبعد اهلل سبحانو كتعالى البواطنن فبل يعلمها إال اهلل سبحانو كتعالىن 

 .كصاحب ىذا القالد كصاحب ىذا القلب

ثم إف االبتهاج بذكرل مولد رسوؿ اهلل من حيث ىو شعور باالبتهاجن لم يقل قائلهلل أنو أمره مبتدع. 
الشعور باالبتهاج انفعاؿه أيها اإلخوة كليس فعل طوعي. مرت مناسبة عزيزة علي ابتهجت بسببهان 

ا الشعور أم شعرت بسركر كفرح غامرن من الذم يستطيع أف يقوؿ باسم اهلل كباسم شرعوهلل أف ىذ
 بدعةن كىل أملك أف أصد ىذا الشعور من الفؤاد؟

حسنان رسوؿ اهلل ابتهج بالمناسبة التي مرت في حياتو أال كىي مناسبة كالدتو. ريؤم المالطفى 
الذم ركاه اإلماـ أحمد كغيره بسندو  -كما كرد في الحديث الالحي    -صلى اهلل عليو كسلم 

ربيعو األكؿ صائمان فسيئل عن سبب ذلك. قاؿهلل "ذلك  صحي ن ريؤم في يـو الثاني عشر من شهر
 ."يوـه كلدت فيو

انظركا إلى ابتهاج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في ىذه المناسبةن بل انظركا كيف عبر رسوؿ 
. فمن ىذا الذم يملك أف يالد أمة رسوؿ اهلل  اهلل عن ابتهاجو بهذه المناسبة بالـو ىذا اليـو

ن االبتهاج بيـو كالدتو! ثم من ذا الذم يملك أف يالد أمة المالطفى صلى اهلل عليو كسلم ع
صلى اهلل عليو كسلم عن التعبير عن ىذا االبتهاج! ككيف يكوف التعبير عن ىذا االبتهاج يا ترل؟  

 كيف يكوف؟
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ال شك أف خير كسيلة للتعبير عن ىذا االبتهاج أف نعود فنالغي إلى سيرة رسوؿ اهللن أف نعود 
شمائلو كحياتون أف نعود فنيثني على رسوؿ اهلل بما ىو أىلو أك نالغي على الثناء على فنالغي إلى 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بما ىو أىلو. ىكذا يكوف االبتهاج بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلمن كلكن على أف نعلم كنحن نعلم أف ىذا االبتهاج ليس عبادةن كعبادات الالبلة 

كالحج كالنسك كغير ذلك ... كلكنو شعوره من االبتهاج غامر يدعونا إلى نشاطو اجتماعيو  كالالـو
 .يبتغى من كراءه خيره ديني

كلقد قلت لكم فيما أذكرهلل أنني دعيت مرة من قبل من ينكر علينا ىذه الموالد كمن يعدىا بدعان 
محمد بن عبد الوىابن كلقد  ديعيت من قبلهم إلى مؤتمر ييعقد بمناسبة مركر كذا عاـ على كالدة

أينفع على ىذا المؤتمر مبليين التي ال أحاليها كال أعلمهان أرسلت إلى الداعين أقوؿ لهمهلل إف 
ىذا العمل بدعة فيما تقولوفن كمن مقتضى ذلك أف ال أستجيب لدعوتكمن كلكن يا عجبان كيف 

عمبلن مبركران عندما يكوف يكوف ىذا العمل بدعةن عندما تكوف لالال  محمد رسوؿ اهلل ثم يكوف 
 لالال  محمد بن عبد الوىاب!؟ كيف ىذا؟

كيف يكوف االحتفاؿ بذكرل محمدو رسوؿ اهلل بدعةن ثم يكوف االحتفاؿ بذكرل مركر كذا عاـو 
على كالدة محمد بن عبد الوىاب عمبلن مبركران مشكوران كمأجوران؟! كما ىي القاعدة العلمية التي 

ليس ببدعة؟! أمره كاض ن كنحن ال ننكر عليهم ما فعلوان ألننا نعلم أف قررت أف ىذا بدعة كىذا 
ىذا المؤتمر كأمثالو من المؤتمرات ليس عبادةنن كإنما ىو نشاط اجتماعي ييبتغى من كرائو خيره 

ديني إف شاء اهللن فنحن ال ننكر عليهمن كلكن لماذا يينكركف علينا عندما نعلن عن ابتهاجنا بمولد 
 كما ابتهج رسوؿ اهلل في يـو كالدتو؟ لماذا؟رسوؿ اهلل  

نعم. ييشترط لكل احتفاؿ بمؤتمر أك ندكة أك لقاء ألم كاف أك مولدن أف يكوف المجلس خاليان عن 
المنكرات كأف يكوف المجلس خاليان من المحرماتن ىذا شرط البد منون ذلك ألف كل عادة من 

ذا لم تختل  بهذه العادة أعماؿه محرمةن فأما تلك العادات إنما تيعد نافذةن مسموحان بها شرعان إ
الموالد التي تيقاـ في بعض الببلد العربية األخرل كتشيع فيها سفاىات كمنكرات محرمة فلسنا 

منها في شيءن كما ىي بالموالد التي نتحدث عنها أبدانن كنحن أكؿ من يينكرىا بل ننزه مولد سيدنا 
 .ارسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عنه

فلذا ما كاف المجلس نقيان صافيان عن الشوائب ككاف سدل كلحمة ىذا المجلس اإلصغاء إلى 
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مشاىد من سيرة رسوؿ اهللن مشاىد من شمائل سيدنا رسوؿ اهللن اإلصغاء إلى مدح رسوؿ اهلل 
كما صلى اهلل عليو كسلم بالطريقة الشرعية التي أذف بها اهلل سبحانو كتعالى فبخو بخو بهذا العمل. 

أحسن ىذه العادة التي تيثمر خيران دينيان كبيرانن ككم رأينا كنرل من منحرفين اصطلحوا مع اهلل في 
مناسبات كهذه المناسبات في مناسبات موالدن كما أكثر ما رأينا أناسان جددكا عهدىم مع اهلل عز 

لك بفضل كجل أف يلتزموا بأكامره بعد شركدن كأف يسيركا على صراطو بعد انحراؼن كل ذ
 .اللقاءات التي ىي عادةن كلكنها عادةه مباركة تيحقع خيران دينيان 

فلف قاؿ قائلهلل إف تخاليه يـو الثاني عشر من ربيعو األكؿ لهذا العمل ىو البدعة. قلنا لهمهلل كمن 
قاؿ لكم أننا ننسى رسوؿ اهلل خبلؿ العاـ كلو فبل نذكره إال في يـو الثاني عشرن من قاؿ ىذا؟ من 

كمهلل إننا ال نهرع إلى االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل في كل مناسبة في عقودنا في زفافاتنا قاؿ ل
في أفراحنا في أتراحنا في كل مناسبة من قاؿ ىذا؟ على أف لهذا الشهر خالوصية ال تنكرن فلف 
اهلل عز كجل قد فاكت بين األزمنة كما فاكت بين األمكنةن كإذا كاف ىنالك فضله لمكافو لسر 
أكدعو اهلل فيو كعرفةن كفضله لمكاف أكدع اهلل فيو سران عظيمان كالمكاف الذم يثوم فيو رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلمن أفبل يودع اهلل عز كجل سران في الزماف الذم يذكرنا بيـو كالدة رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كسلم؟

لى اهلل عليو كسلم كىو قبرهن كالزماف ما الفرؽ أيها اإلخوة بين المكاف الذم يحتضن رسوؿ اهلل ص
الذم يحتضن كالدة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو اليـو الثاني عشر من ربيعن قل لي ما 
الفرؽ حتى تحتـر المكاف كال تحتـر الزماف. كلكن لعلهم يقولوف كمن قاؿ لكمهلل إننا نحتـر 

 .المكافن إننا ال نحتـر ال مكانان كال زمانان 

ر من الرد على ىذا الجدؿ كاؼو أيها اإلخوةن نحن ركاد علم كال نجادؿ إال بعلمن تلك ىذا القد
ىي البدعة كما قد عرفتم معناىان كىذا االحتفاؿ أبعد ما يكوف عن البدعة ألنها عادة كليست 
عبادةن فمن أبى إال أف يحكم على ضمائرنا كما يحكم اهلل عز كجل بأننا نريد بذلك عبادةن فهم 

 .وف كاذبوفمفتئت

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ِٓ أٍقف اٌَقبفبد االؽزفبي ث١َٛ ٌإل٠لى.. ٌّبما؟

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن 
 .كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى

 ..أٌما بعدي فيا عباد اهلل

لقد احتفى العالم في األسبوع الماضي كما تعلموفن بما سماه اليـو العالمي لئليدزن كلتمنيت لو 
 .نابة إلى اهلل سبحانو كتعالىأف العالم احتفى بيوـو عالميو بضركرة الرجوع كاإل

كم يركؽ للنفس ككم ينسجم مع العقلن كالعالم يتنبو إلى الرزايا كالمالائب التي تحي  بو كتطوؼ 
من حولو. كم ينسجم مع العقل أف يتنبو العالم إلى يـو عالمي يتداعى فيو كيتواصى أفراده فيون 
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لم يتنبو العالم إلى ىذا فلف ما يسمى باليـو  بضركرة اإلنابة كالرجوع إلى اهلل سبحانو كتعالى. كما
العالمي لئليدز كنحوه ليس إال سخافةن من السخافات كعمبلن يستثير الضحك بل يستثير 

 .االشمئزاز

أليس عجيبان أف يحتفل العالم بيوـو عالمي لسوط من سياط اهلل سبحانو كتعالى التي يربي بها 
 !لى اليد التي تهوم بهذا الالوت على ظهور الناسعبادهن ثم ال يتنبو أفراد ىذا العالم إ

أليس شيئان مثيران للضحك .. كأليس من أسخف السخافات أف نحتفل باليـو العالمي لمعالجة ىذا 
 السوط دكف أف نتنبو إلى اليد التي تحرؾ ىذا السوط؟

عالمي كماذا يالنع العالم بل ماذا صنع عندما احتفل كاحتفى من أقالاه إلى أقالاه بيومو ال
 لمعالجة ىذا المرض الفتاؾ ماذا صنع؟

 

 ىل تنبو إلى اليد التي تحرؾ؟

 ىل تنبو العالم إلى اإللو الذم يبتلي كيتوعد كيينذر؟

 ىل أخذ العالم عدتو للوقاية من ىذا الببلء المهلك بالطريقة الفعالة الالحيحة؟

سوؽ أفراد ىذا العالم إال من كلكم يعلم أف العالم ال يزاؿ يراكح في مكانون كأف المتعة التي ت
رحم ربك ما تزاؿ تحركهم كتدفعهم إلى االنتحارن االنتحار السريع أك االنتحار البطيءن لم يتغير 
من ىذا األمر شيءن كلم يحوؿ العالم كجهتو عن ىذا الهبلؾ شركل نقير إال من رحم ربك كقليله 

 .ما ىم

مسن إنو المرض الذم ال يعلم أحد سرهن إال ما ىو اإليدز أيها اإلخوة؟ كقد سيئلت كأجبت باأل
 .اهلل سبحانو كتعالى. قالواهلل إنو نقه أك فقد المناعة

قلناهلل ما ىي المناعة؟ قالوا ىي المناعةن ما ىي المناعة؟ كمن ىو الذم نسج حالن المناعة 
 لئلنساف؟ كمن ىو الطبيب العبقرم الذم اخترع ما يسمى بالمناعة؟

ال أحد يعلم ذلكن ألف المناعة إنما ىي الحماية الربانية لئلنساف من كل األخطار الجرثومية 
كالفيركسات كغير ذلك التي تحي  كتطوؼ بو بكل لحظةن ال أحد يعلم حقيقة ىذه المناعةن ذلك 
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اء ألف صاحبها ىو اهلل سبحانو كتعالى. فلذا شاء اهلل عز كجل أف يبتلي عباده بالضراء بعد السر 
كإذا شاء اهلل عز كجل أف يينزؿ ماليبةن ما ماحقة أك غير ماحقةو بعبادهن سلب منهم ىذه النعمة التي 
أكرمهم بها. فمن ذا الذم بعد ذلك يملك من يعيدىا لهم؟ من ذا الذم يستطيع أف يغرس في  

 كياف اإلنساف ىذا السر الذم ال يعلمو اإلنساف؟

بة .. سلوا الذين ينالبوف السبللم إلى أجواز الفضاء .. سلوا الذين يخترعوف المخترعات العجي
سلوا الذين يتباىوف بعقولهم االية التي يبدعونها كينثركنها كينشركنها .. سلوا سلوا كل ىؤالء 
المخترعين عن المناعة ما ىي كىل لهم أف يوجدكىا بأم كسيلة من الوسائل بعد أف يحـر اهلل 

 .. ا؟ سلوىمسبحانو كتعالى اإلنساف من نعمته

 

 .لن يكوف الجواب على مستول العالم كلو إال العجز كالعجز كحده

فلذا كاف األمر كذلك أيها اإلخوةن فما ىو معنى احتفاؿ العالم بما يسمى اليـو العالمي لئليدز ما 
 ىو معناه؟

ليس ليس لو أم معنى إال أف يرعوم العالم كيستقيم بعد االنحراؼن كيستيقظ بعد طوؿ الرقادن 
لهذا االحتفاؿ من معنى إال أف يتنبو إلى ضركرة الرجوع كاإلنابة إلى اهلل الذم حاٌلن اإلنساف في 

 :حالن المناعة ىذهن ليس لهذا االحتفاؿ من معنى إال أف يعود العالم فيما يتساءؿ

تراعات لماذا ابتبلنا اهلل بهذا من حيث ال نستطيع أف نرفع ىذا االبتبلء ال بأجهزةو علمية كال باخ
 كال بتقنيةو كال بأم كسيلة من الوسائل؟ لماذا ابتبلنا اهلل بهذا االبتبلء؟

كالجواب ماثل كالجواب كاض هلل االنحراؼ عن صراط اهلل عز كجل .. االنحطاط في طريع 
الخطيئة .. التحلل كالتحرر من الضواب  اإلنسانية التي أمرنا اهلل سبحانو كتعالى بها .. االنحطاط 

 .اإلباحية التي ال حد لهافي أكدم 

ىذا ىو السبب الذم جعل اهلل عز كجل يبتلي عباده ىؤالء بهذا السوط الغريب في أمرهن ىذا 
 .السوط يتحدل علم العلماءن كيتحدل اختراع المخترعينن كيتحدل عبقرية العباقرة كالمبدعين

ص  أفراد العالم كتداعوا إلى إذا أدرؾ الذين يحتفلوف باليـو العالمي لئليدز ىذه الحقيقةن ثم تنا
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اليقظةن كإلى االلتزاـ بأكامر اهلل كالتوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجل فهذا معنىن سليم لبلحتفاؿ بيـو 
 .اإليدز

أما كاألمر كما تعلموفن مر ىذا اليـو كالعاكفوف عاكفوف على إباحيتهمن كالمنالرفوف إلى أنواع 
شذكذىمن كالمجاىركف باختراؽ حدكد اهلل عز كجل ال الشذكذات التي تعرفونها منالرفوف إلى 

  يزالوف يجاىركف .. ليت شعرم ما معنى االحتفاؿ إذان باليـو العالمي لئليدز!؟

شرح  -ال أقوؿ في حديث بل في أحاديث كثيرة  -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حذر كأنذر 
ذا اليـو العالمي ليتبينوا معنى كبلـ رسوؿ فيها بياف اهلل سبحانو كتعالى. أين ىم الذين يقفوف في ى

اهلل كليجعلوا من كبلـ رسوؿ اهلل عبلجان ألمراضهم كمرىمان لجراحاتهم. ألم يقل رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم فيما ركاه ابن ماجو كالبيهقي من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل 

رين خالاؿه خمس إف ابتليتم بهن كنزلن بكم كأعوذ صلى اهلل عليو كسلم قاؿهلل "يا معشر المهاج
باهلل أف تدركوىنن ما ظهرت الفاحشة في قوـو فاعلنوا بها إال ظهرت فيهم األكجاع" أم األمراض 
"التي لم تكن في أسبلفهمن كما نقالوا المكياؿ كالميزاف إال أخذىم اهلل بالسنين كشدة المأكنة 

م إال حبسوا أك منعوا قطر السماءن كلوال البهائم لم يمطركا. كجور السلطافن كما منعوا زكاة أمواله
كال نقضوا عهد اهلل كعهد رسولو إال سل  اهلل عليهم عدكان من غيرىم حتى يأخذ بعض ما بأيدىمن 

 ."كما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل سبحانو كتعالى إال جعل اهلل بأسهم بينهم

ي حديثو صحي ن كأكؿ ىذه الخالاؿ ىذا الببلء الذم ىذا كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ف
قيل أف العالم يحتفي بيـو عالمي في خبلؿ العاـن كال كاهلل إف االحتفاؿ فيو الحتفاؿه سخيف 

مضحكن إال تلك البقايا الهامشية التي غدت اليـو جزءان مما يسمى العالم الثالثن ربما كاف فيهم 
 .لئلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالى من التفت إلى اهللن كمن اتخذ سبيبلن 

كلكن تعالوا فانظركا إلى العالم من مجموعون أين ىم أكلئك الذين يتنبهوف إلى جذكر ىذه الماليبة 
ممن قالوا أنهم يقودكف العالم؟ إنهم يقودكف العالم إلى الهبلؾن إف ىؤالء الذين يتباىوف بما 

إف أمكنتهم الفرصةن كنسأؿ اهلل سبحانو  - يسمى النظاـ العالمي الجديد إنما يقودكف العالم
من خبلؿ نظامهم العالمي ىذا إلى  -كتعالى أف ال يمكنهم من ذلكن كىو على ما يشاء قدير نعم 

الهبلؾ كإلى الدمار. كما مسألة ىذا المرض الذم يجتاح العالم إال ظاىرةن من ظاىرة قيادة ىذا 
 .العالم لآلخرين إلى سبل الغواية كالهبلؾ
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 .ه الحقيقة ينبغي أف نعلمها أيها اإلخوةىذ

أما ما ينبغي أف ندركو في حع أنفسنا نحنن نحن الذين نمثل جزءان من ىذا العالمن نحن 
المسلمينن فينبغي أف ندرؾ أف العالم الغربي يحقد على المسلمين اليـو حقدان ما حقد عليو مثلو 

 ما ىو مالدر ىذا الحقد؟ من قبل كلن يحقد عليو مثلو من بعد أيضان. لماذا؟..

العالم الغربي بمقدار ما يتباىى كيسكر بقيادتو كبقدراتو كبقوتو كبعلمو كاختراعاتو كحضارتو التي 
تيٌدعى لون بمقدار ما يتباىى بذلك يشعر أنو يسير إلى الهبلؾ. الغرب يعلم ىاتين الحقيقتين يعلم 

ن يعلم أف الخ  البياني لمجتمعو يسير إلى أنو كىو في أعلى قمم القوة كالقيادة كالحضارة كالعلم
 :الهاكية. كحسبكم من ذلك عامبلف اثناف

 

 .العامل األكؿهلل ذكباف األسرة كنهايتها كقد أعلن العالم أف األسرة انمحقت

 .العامل الثانيهلل أف الجيل الالاعد الجديد جيله قد أتلفتو المخدرات كأتلفتو األمراض النفسية

خر ليجتاحن كمن ثم فلف الجيل الجديد الالاعد لن يستطيع أف يرث ىذه ثم جاء ىذا الببلء اا
 .القيادة التي يقود بقاياىا اليـو العالم الغربي

إذان العالم الغربي يعلم أنو يهوم إلى االضمحبلؿ كالزكاؿ على الرغم من أنو ال يزاؿ يمسك بقيادة 
 .العالم علمان كقوةن كثقافةن كحضارة

سبلمي كإذا ىو على العكس تمامانن فالعالم اإلسبلمي بمقدار ما ىو بعيده في كينظر إلى العالم اإل
العلم كبمقدار ما فقيره في الغنى كبمقدار ما متفرؽ كبمقدار ما متخلف كما يقولوفن الخ  البياني 
في حياتو يدؿ على أنو يسير صعودانن ذلك ألف األسرة ما تزاؿ في ىذه المجتمعات متماسكةن 

رة إنما ىو النواة للمجتمع الالال . كينظركف فيجدكف أف ىذه المالائب التي تتمثل ككجود األس
في المخدرات كالتي تتمثل في األمراض النفسية المختلفة كالتي تتمثل في ىذا الوباء الذم 

 .يجتاحن نجد أف العالم اإلسبلمي نسبيان في مأمن من ذلك كلو

لفون كالعالم الغربي ىاب  على الرغم من سموه إذان العالم اإلسبلمي صاعد على الرغم من تخ
 .علميانن ىذا ىو مبعث حقد الغرب على العالم اإلسبلمي
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الرجاؿ ىناؾ .. كالالحفيوف كالقادة ىناؾ يتهامسوف أف عليهم كىم يعانوف من ىذه األمراض 
منهم إلى الفتاكة أف يجعلوا عزائهم أف يجدكا العالم اإلسبلمي أسرع منهم إلى ىذا الفتكن أسرع 

ىذا الببلءن كلذلك فخططهم المكشوفة كانت باألمس خفيةن كىي اليـو مكشوفة ترمي إلى إىبلؾ 
األسرة اإلسبلميةن ترمي إلى غزك العالم اإلسبلمي بأسباب األمراض النفسية المختلفةن ترمي إلى 

 .حرب كغزك العالم اإلسبلمي بفيركس اإليدز علم ذلك من علم كجهل ذلك من جهل

ن كإذا كاف األمر كذلك كأظن أف ما أعلمو   ىذا كلو مظهره لحقد الغرب على العالم اإلسبلمي اليـو
من ىذا يعلم حكامنا المسلموف أضعاؼ ذلكن فما عندىم من علـو ككثائع دالة على ىذا 

أضعاؼ ما لدمن كإذا كاف األمر كذلكن فما النهج الذم ينبغي أف نسلكو؟ كما السبيل الذم 
 هجو؟ كما الحبل الذم ينبغي أف نتمسك بو؟ينبغي أف نن

 

الغرب يحتفل باليـو العالمي لئليدز كىو يراكح في مكانون أما نحن فنحتفل لنعود إلى اهللن لنتوب 
إلى اهلل عز كجلن لنجدد البيعة مع اهلل قادةن كشعبان كفئاتو على اختبلفهان أف نعود إلى اهلل عودان 

نتوب إلى اهلل عز كجل حتى ال يتمكن الغرب أف يالل إلى نفاثة حميدانن أف نالل  حالنان كأف 
حقده في حقنان حتى تبقى أسرنا  منةن كلن تبقى أسرنا  منة إال في حمى األخبلؽن إال في حمى 
الفضيلةن إال في حمى العبلقة الزكجية المقدسةن كال يمكن لؤلسرة أف تبقى في مأمنو من خط  

ن إال إذا كانت األخبلؽ اإلسبلمية ىي الحمى األكحد لحماية ىذه أعدائنا مشرقين كمغربين اليـو
 .األسرة

ينبغي أف نعلم أف كل السبل التي تودم إلى فت  السبل الخلفية إلى أم متعة ينبغي أف تسدن 
كينبغي أف ننظر إلى كل الفئات ككل الوسائل ككل األنشطة التي من شأنها أف تفت  السبل الخلفية 

رب من ىذه السبل الخلفية إلينا؛ لبذر بذكر الهبلؾ فيما بيننان ينبغي أف تسد فتجعل الغرب يتس
ىذه السبل الخلفية كلهان ينبغي أف نتعاكف جميعان على كل المستويات لعودو حميدو إلى اهلل سبحانو 

 .كتعالىن كل الفئات ينبغي أف تنهج ىذا النهج

كما أعتقد إلى أننا جميعان ندرؾ ىذه الحقيقةن فمن  ب إلى اهلل كالتـز ىذا النهج فقد برىن على 
أنو يقف في كجو الغرب كيضع المتاريس الحقيقية في سبيل أف ال يالل الغرب بأحقاده إلينان كمن 
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اىل أعرض عن ىذا كسار كال يزاؿ يسير في طريع التحلل كاإلباحية بأم اسم من األسماءن كتج
 .الخلع كالفضيلةن فلنعلم أنو مشترؾ مع الغرب في الكيد ألمتو

 .أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يهدينا سواء صراطو المستقيم فاستغفركه يغفر لكم
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 اٌطبػخ اٌّجوٚهح اما اٍزٍيِذ اهرىبة ِؼظ١خ غلد ِؼظ١خ

 

النا سبحانو كتعالى في محكم تبيانوهلل }اٍلحىجُّ أىٍشهيره مىٍعليوماته فىمىٍن أما بعدن فيا عباد اهلل  يقوؿ مو 
[. الفسوؽ كما ُٕٗ/ِفػىرىضى ًفيًهن  اٍلحىج  فىبل رىفىثى كىال فيسيوؽى كىال ًجداؿى ًفي اٍلحىجٍّ ]البقرةهلل 

نهى عنون كىا تعلموف ىو الشركد كالخركج عن أكامر اهلل سبحانو كتعالىن كالتلبُّسي بما قد حىر ـ ك 
أنتم تركف كتسمعوف كيف أف اهلل سبحانو كتعالى ينهى عن الفسوؽ في الحجن كالنهي عن الفسوؽ 
في الحج شامل لحالتين اثنتين؛ أف يتلبس اإلنساف أثناء مناسكو بالفسوؽن أك أف يكوف اتجاىيو 

سبحانو كتعالى عنون  إلى الحج كسيريه إليو متلبسان بالفسوؽ. كبلىما داخل في ىذا الذم ينهى اهلل
فمن كجد أف الطرؽ إلى الحج لبيت اهلل الحراـ مغلقةن كليس أمامو إال طريعه فيو فسوؽن كفيو 

عاليافن فقد تلبس بهذا الذم نهى اهلل عز كجل عنون تمامان كما لو ارتكب أسباب الفسوؽ أثناء 
اعدة ال نعلم فيها خبلفان؛ مناسك الحج كأدائو لو  كمن ىنا اتفع علماء الشريعة اإلسبلمية على ق

كىي أف الطاعة المبركرة إذا استلزمت ارتكات محـر تحولت الطاعة من جراء ذلك إلى معاليةن 
كتحوؿ استحقاؽ الطائع المثوبة إلى استحقاقو العقاب من جراء ذلكن المعالية التي تتوقف 

لذم يريد أف ياللي صبلة الطاعة عليها تػيٍهًدر معنى الطاعةن كتيًحيليها إلى معاليةن فاإلنساف ا
يتقرب بها إلى اهلل عز كجلن إذا التزمت صبلتو أف يغتالب أرضان كيقفى فيالليى عليهان تحولت 

صبلتو إلى معاليةن كتحوؿ األجر الذم كاف ينتظره إلى عقاب ينبغي أف يتوقعون بل في الفقهاء من 
أف تغتالب مالحفان من  قرر بطبلف ىذه الالبلةن كإذا توقفت تبلكتك لكتاب اهلل عز كجل على

فيما تظن كىي تبلكتك لكتاب  -صاحبو فتقرأ فيو دكف إذف منو تحولت الطاعة التي تتلبس بهان 
إلى معالية  قاعدة ينبغي أف نعرفها تتحقع في كل أنواع الطاعات؛ ما من طاعة  -اهلل عز كجل 

مبركرانن كأف يكوف سبيلك إلى تؤديها لتتقرب بها إلى اهلل إال كيشترط أف يكوف الطريع إليها طريقان 
أداء ىذه الطاعة سبيبلن صافيان عن شوائب المحرماتن ينبغي أف نعلم ىذه القاعدةن إذا علمناىا 

فلنتساءؿهلل ما حكم الحج الذم يتوق ف على ميحىر ـ؟ الذم يتوقف على فسوؽ يرتكبو الحاج؟ مما 
ف الذم سيٌدٍت أمامو السبل لبلوغ ال ريب فيو ف ىذا الحج يتحوؿ من طاعة إلى معاليةن اإلنسا

بيت اهلل الحراـن كلم يجد أمامو إال سبيبلن كاحدان؛ سبيل دفع الرشوة لزيدو من الناسن ينبغي أف 
يعلم أنو إف فعل ذلك فلنو قد حو ؿ ىذه الطاعة الكبرل المبركرة إلى معالية؛ ذلك ألنو رب  بين 

اؽن كاهلل طيب ال يقبل إال طيبان يا عباد اهلل  كما ىذه الطاعة المبركرة كىذا العمل المحـر باالتف
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أكثرى الذين يػيٍهرىعوف في ىذا العالرن في ىذه السنوات حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كىم يرتكبوف 
في طريقهم إلى ىذه الطاعة ىذه المعالية الخطيرة؛ الرشوةن كالرشوة أمر محـر كما تعلموفن 

لسوداء رشوة من أخطر أنواع الرشواتن ال يجوز لئلنساف أف التأشيرات التي تباع في األسواؽ ا
يتقرب إلى اهلل بما قد حرمون ال يجوز لئلنساف أف يتقرب إلى مواله كخالقو بمعالية حذ ره اهلل 

سبحانو كتعالى منهان أكلئك الذم يتجهوف كيػيٍهرىعوف إلى بيت اهلل الحراـ حجاجانن كيتقن عوف بأقنعة  
منهم نفسو صاحب صنعة؛ جزارانن صاحبى صنعة يحتاج أكلئك الناس إلى  كاذبة؛ يجعل الواحدي 

أصحابها ىناؾن كما ىو من ىذه الالنعة بشيءن كال عبلقة لو بها ق ن كىو إف ذىب حاجان إلى 
بيت اهلل الحراـ لن يمارس ذلك بشكل من األشكاؿن عمل محـر تدخل في شهادة الزكر 

نساف أف يتقرب إلى اهلل بحج أك صبلة أك نسك عن طريًع كادعاءات الزكرن كال يجوز إطبلقان إل
أمرو حر موي اهلل سبحانو كتعالى عليون ىذا ما يقرره فقهاء الشريعة اإلسبلميةن بل ىذا ما قرره بياف اهلل 
عز كجل عندما نهى عن الفسوؽ في الحجن عندما أمر بأف يكوف ىنالك فاصل بين الحج المبركر 

فسوؽ في الطريع إليون أك كاف الفسوؽ داخبلن في مناسك الحج  عندما كالفسوؽن سواء كاف ال
تكوف القالود متجهة إلى مرضاة اهللن صافية عن حظوظ النفس ال يمكن للحاج أف تنزلع قدماه 

ن ال يمكن أف يبذؿ مالون كال أف يبذؿ جهده في عمل ييخي ل إليو أنو يتقر ب بو إلى  إلى ىذا المحـر
رتكب بذلك عمبلن محذكرانن نعم حجو صحي ن كلكنو ال يملك أم ثواب على ىذا اهللن كىو إنما ي

الحجن بل إنو يتحم لي بدالن عن الثواب الوزر كالعقابن كينبغي أف نعلم أنو ال تعاريضى بين أف تكوف 
العبادة صحيحة كأف يتحمل اإلنساف الوزر عليهان الالبلة في األرض المغالوبة صحيحة عند 

ءن كلكن ال ثواب للماللي عليهان بل يتحمل الوزر بسبب أنو شىغىل بهذه الالبلًة جمهور العلما
أرضان ليست ملكان لون كدكف إذف صاحبهان كتبلكة القر ف عمل مبركرن لكنك لو أخذت مالحفان 
لتقرأ بو كتاب اهلل عز كجل دكف إذف صاحبون بل أعلن لك أنو غير راضو بذلكن فلف تبلكتك 

تكوف مناط كزرو كعقاب؛ ألنك ربطت بين طاعة كمعالية. كحقوؽ اهلل مبنية لكتاب اهلل عز كجل 
 على المسامحة لكن  

حقوؽ العباد مىٍبنية على الميشاح ة. ال تيالىلٍّ في األرض المغالوبةن كإنك إف صليت فاهلل سبحانو 
كتعالى يستغني عن صبلتك ىذهن لكنو ييحىمٍّليكى كزران بسبب إىدارؾ لحقوؽ ااخرين  أمر الحج 

قبلون كلقد  إلى بيت اهلل الحراـ داخل في ىذه القاعدةن كلقد ذكرتي ىذا في العاـ الماضي كالذم
في كتابات كمناسباتن كمع ذلك أنظر كأسمع كإذا بهذه الظاىرة  -يا عباد اهلل  -بػىيػ ٍنتي ذلك 
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الميحىر مة تتنامى بدالن من أف تتقله كتتراجعن ما أكثرى الذين يدفعوف الرشاكل كىم يتالو ركف أنهم 
ذين يرتدكفى أقنعة الالناعات يرحلوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ ليكتسبوا األجرن ما أكثرى ال

المختلفة التي ال عبلقة لهم بهان أم يلبسوف أقنعة الزكر التي حرمها اهلل سبحانو كتعالى من أجل 
أف يذىب حاجان إلى بيت اهلل الحراـ. ىذا األمر ال يمكن أف ييعالىجى إال بالرجوع  -فيما يزعم  -

لعبادة كالحج إلى بيت اهلل الحراـ صافيةن عن إلى الدكافع الخفيةن عندما تكوف الدكافع الخفية ل
الشوائبن ال يػيٍبتىغى بها إال مرضاةي اهللن األمر محلوؿن كاالنقياد إلى أمر اهلل عز كجل نافذن كلكن 
عندما تكوف الالورةي صورةى عبادةن كالهدؼي من كراء ذلك تنفيذى حظ من حظوظ النفسن تغذيةى 

ين يستمعوف ىذا الكبلـ ثم يضربوف عنو صفحانن كاهلل عز شهوة من شهوات النفسن فما أكثر الذ
 مؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل العظيكجل طيب ال يقبل إال طيبان. أقو 
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 ػالِبد اٌزٛعٗ اٌٝ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاإللجبي ا١ٌٗ

 

الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

دأب الناس على أف يتبينوا مدل توجو الناس إلى اهلل سبحانو كتعالى كإقبالهم إليو من خبلؿ 
ساجد بالماللين كإقبالهم إليها في أمسيات ىذا الشهر المبارؾ كمع فجر كل يـو منو إزدحاـ الم

فلف كجدكا ىذه الظاىرة كإف كجدكا المساجد مزدحمة بالماللين الراكعين الساجدين فهموا من 
ذلك أف الناس مقبلوف إلى اهلل مستقيموف على صراط اهلل عز كجل بعيدكف عن مطارح التيو 

ن كال شك أف العبادات إذ يػيٍقًبلي إليها اإلنساف مظهر من مظاىر القرب من اهلل كالضبلؿ كالغفبلت
سبحانو كتعالى كلكن العبادات ال تقرب اإلنساف إلى اهلل عز كجل إال إذا تحققت نتائجها كظهرت 

ثمراتها ك ثارىان كنتائج العبادات على اختبلفها أيان كانت إنما ىي ظهور الالبلح في المجتمع 
الفساد كأسبابو منو فلذا كيًجدىٍت مظاىر العبادات كفاضت المساجد بالماللينن بالراكعين كغياب 

الساجدين القائمين كلكن بقي الفساد مستشريان كبقيت مظاىر الالبلح غائبة فلف ىذه العبادات ال 
ك كمن الناس من يعجب”تقرب أصحابها إلى اهلل شركل نقيرن ألم تقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل 

ن يعجبك قولو كيشهد اهلل عن “قولو في الحياة الدنيا كيشهد اهلل على ما في قلبو كىو ألد الخالاـ
كىو ألد ”طريع عباداتون عن طريع مظاىر إقبالو إلى اهلل كلكن اهلل عز كجل يقوؿ بعد ذلكهلل 

رث كإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها كيهلك الح”ن لماذا! جاء التعليل بعد ذلك “الخالاـ
كىو يقوؿ فيما ركاه الطبراني من  rن ألم تسمعوا قوؿ رسوؿ اهلل “كالنسل كاهلل ال يحب الفساد

حديث عبد اهلل بن عباسهلل من لم تنهو صبلتو عن الفحشاء كالمنكر لم يزدد من اهلل إال بعدا. 
كعين عباد اهلل لئن كاف في الناس من يجعل من امتبلء المساجد في ىذا الشهر بالماللينن بالرا 

الساجدين مقياسان على صبلح المجتمع كقرب الناس إلى اهلل عز كجل فلنني أعتقد أف المقياس 
غير ذلكن المقياس ىو أف ننظر فنجد أف التوجو إلى الالبلح يزداد مع الزمن كاألياـ كأف مظاىر 
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اهلل عز الفساد بأشكالو كأنواعو المختلفة تضمر كال تزاؿ تضمرن ىذا ىو الدليل على تقرب عباد 
كجل إف في ىذا الشهر أك في غيره إلى اهلل سبحانو كتعالىن عندما أنظر فأجد أف الرشوة قد 
اختفت بكل أنواعها ما بين الراشي كالمرتشين ىذا الببلء الذم شىل  فاعليات القانوف كشىل  
فاعليات الشرائع عندما أجد أف ىذه الرشوة قد اختفت من تعامل الناس بعضهم مع بعض 

أستطيع أف أدرؾ أف ىؤالء الناس يتقربوف إلى اهلل زلفى كأف اهلل سبحانو كتعالى يقبل منهم طاعاتهم 
كعباداتهمن عندما أنظر فأجد أف الغش قد غاب كأف التجار قد أقلعوا عن عمليات الغش كما 
أدرؾ أكثرىا مع المستهلكين كأف الغش قد غاب مما بين المشترين كالبائعين عندئذو أستطيع أف 

أف ىؤالء الناس يتقربوف إلى اهلل عز كجل بقربات مقبولة كأف صلواتهم مقبولة كأنهم عندما يػيٍهرىعوف 
إلى المساجد تيسىج لي أعمالهم بالقبوؿ غدان عند اهلل سبحانو كتعالىن عندما أنظر إلى المشافي 

عن حظوظهم كما أكثر العامة فأجد أف األطباء المناكبين يعكفوف على خدمة المرضى كقد أقلعوا 
الحظوظ في مثل تلك الحاالت كعندما أنظر إلى الممرضين ذكوران كإناثان فأجدىم قد كقفوا 

ساعات عملهم على خدمات المرضى بلخبلص كبالدؽ يقفوف جهودىم ساعاتهم في تلك الليالي 
ونوا على خدمة المرضى كقد أقلعوا عن حظوظ أنفسهم كأقلعوا عن التبلقي الخفي الذم قد يك

فيما بينهم أستطيع أف أدرؾ أف ىؤالء الناس يتقربوف إلى اهلل بقربات مقبولة كأف صلواتهم مقبولة 
عند اهلل سبحانو كتعالىن عندما أنظر إلى المزارعين كإلى الذين يستنبتوف المزركعات أتأمل فيهم 

ىذه المزركعات جميلة فأجدىم قد أقلعوا عن تغذية نباتاتهم التي يستنبتونها بالمسمـو التي تجعل 
تتألع في أعين الناظرين كلكنها تسرم بالسمـو المهلكة إلى بطوف ااكلينن عندما أجد أف ىؤالء 
المزارعين كالمستنبتين للمزركعات قد أقلعوا عن ىذا العمل الذم يغضب اهلل سبحانو كتعالى 

لهم يـو يقـو الناس لرب  أستطيع أف أدرؾ أف صلواتهم مقبولة كأف قرباتهم مقبولة كأنها محفوظة
العالمينن عندما أنظر إلى أصحاب المداجن فأجد أنهم قد أقلعوا عن نفخ الفراريج باألغذية 

الهرمونية كما تعلموفن ىذه األغذية المهلكة التي تنشر السمـو كما أكثرىا كما أخطرىا في بطوف 
ىذا األمر أستطيع أف أدرؾ ااكلينن عندما أجد أف الخوؼ من اهلل عز كجل جعلهم يقلعوف عن 

 أف قرباتهم مقبولة كأف قيامهم في ىذا اؿ

شهر المبارؾ مقبوؿ كمأجور كأف اهلل سبحانو كتعالى لن يضيع لهم عمبلنن عندما أنظر إلى أصحاب 
الماؿ الوفيرن إلى أصحاب الغنى الواسع الواسع كأتأمل في حالهم كإذا بهم يعكفوف على تػىبػىيًُّن 

نو كتعالى في ىذه األمواؿن سرعاف ما يتبينونها كيحسبونها ثم يقبلوف بها إلى حقوؽ اهلل سبحا



  

 ~2175 ~ 
 

أصحابها الفقراء المعوزين الذين جعلهم اهلل عز كجل ككبلء عنو في قبض ىذه القربات كفي 
استبلـ ىذه الحقوؽن ىو حع اهلل سبحانو كتعالى كلكن اهلل عز كجل جعل الوكالة في ذلك لعباده 

ينن عندما أنظر فأجد أف ىؤالء األغنياء الذين فاض لديهم الماؿ حتى لكاد العد ال الفقراء المعوز 
يستطيع العد أف يحاليو عندما أنظر فأجد أنهم يلتفتوف إلى حع اهلل في ىذه األمواؿن عندما أنظر 
فأجد أنهم يػيقىدٍّميوف ىذا الحع بالغان ما بلغ إلى أصحابو أستطيع أف أستبشر كأقوؿ إف المجتمع 

بقضو كقضيضو يتجو إلى مرضات اهلل سبحانو كتعالى كإف صلواتهم لمقبولة كإف ركوعهم 
كسجودىم كل ذلك مأجور كمقبوؿ عند اهلل سبحانو كتعالىن حع اهلل في األمواؿ أيها اإلخوة حع 
خطير خطيرن عندما ال يخرجو صاحبو من مالو كيعطيو لمن ككلهم اهلل عز كجل بقبضو عنو فلف اهلل 

ل يجعل من ىذا الحع سمان ناقعان لمن يعكف على استبلـ ىذا الحع كاغتالابو من أصحابو عز كج
كعدـ الرجوع بو إلى من أمر اهلل سبحانو كتعالى أف يعاد إليهم ىذا الماؿن ألم تسمعوا قوؿ رسوؿ 

فجاعوا هلل إف اهلل جعل في أمواؿ األغنياء بالقدر الذم يسع فقراءىم كإف الفقراء إذا جيًهديكا rاهلل 
أك عركا إنما يكوف ذلك بما يفعلو أغنياؤىم كإف اهلل محاسبهم على ذلك حسابان شديدان. أرأيتم 
إلى ىذا الكبلـ الدقيع يا عباد اهللهلل إف اهلل جعل في أمواؿ األغنياء بالقدر الذم يسع فقراءىمن 

اؿ موجودة كلكنها أم لئن نظرت فوجدت أف الفقر يزداد فاعلم أف أمواؿ الفقراء لم تتلفن ال تز 
موجودة في أيدم أناس  خرين أمواؿ الفقراء موجودة في أيدم األغنياء كإف هلل حكمة كأم  حكمة 
في ذلكن جعل أمواؿ الفقراء في جيب األغنياء لكي يكوف الفقراء فتنة كابتبلء لؤلغنياء كلكي 

يس التي حدثتكم عنها تنبؤ يكوف األغنياء فتنة كابتبلء للفقراءن عندما أنظر فأجد أف ىذه المقاي
أف الفئات المختلفة في مجتمعاتنا تتجو في أنشطتها إلى األعماؿ الالالحة إلى خدمات المجتمع 

يا أيها الرسل كلوا من ”المختلفةن تتجو إلى تنفيذ ما أمر اهلل عز كجل بو الرسل عندما قاؿهلل 
أف تخدـ المجتمعن أف تخدـ  ن ىذا ىو العمل الالال ن العمل الالال “الطيبات كاعملوا صالحان 

أمتك فبل تكوف سببان لببلء يسرم إليهان ال تكوف أنشطتك التجارية كاالجتماعية المختلفة سببان 
لببلء تنشره كتنثره في صفوؼ عباد اهلل سبحانو كتعالىن عندما أنظر فأجد أف فئات المجتمع قد 

أمر اهلل عز كجل بو مبتعدين عن اتجهوا إلى ىذا الذم ذكرتو لكمن متجهين إلى الالبلح الذم 
“ كىو ألد الخالاـ”أكلئك الذم أخرجهم اهلل عز كجل من دائرة الرضا عنهم عندما قاؿ عنهمهلل 

كإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها كيهلك الحرث كالنسل كاهلل ال يحب ”لماذا؟ قاؿهلل 
فساد قليل من العبادات توجو في حياتك إلى اإلصبلح كالالبلح كابتعد عن الفساد كاإل“. الفساد
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يكفيكن أما إذا أكغلت في الفساد كاإلفساد في سبيل حظوظ نفسك فلنك لو مؤلت طباؽ 
 األرض عبادات ال يقبلها اهلل منك غدانن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغفر لكم

 

 

 

 

 

 

 شوٚؽ طؾخ اٌؾظ ٚٚعٛثٗ

 

يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم ك
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

دأب كثير من الخطباء كالوعاظ كالمرشدين في مثل ىذه األياـ من كل عاـ على تشجيع الناس 
إلى التوجو إلى بيت اهلل الحراـ ألداء نسك الحج كإلى إيقاظ مشاعر الشوؽ كالتوؽ إلى بيت اهلل 

ثرىم الحراـ كإلى مثول سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم. كالحقيقة أف الناس أك أك
لم يعودكا اليـو بحاجة إلى من يشجعهم إلى أداء ىذا النسك كلم يعودكا بحاجة إلى من يوقظ في 

قلوبهم أك بين جوانحهم مشاعر الشوؽ إلى بيت اهلل الحراـن فلقد سىهيلىٍت أسباب القياـ بهذا 
داء ىذا النسك كتكاثرت المالال  المختلفة التي تقتضيهم التوجو متسابقين بل متزاحمين إلى أ
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النسكن كثيركف منهم قد أدكا فريضة الحج مثنى كثبلث كرباع كالكثير ممن لم يؤد بعد فريضة 
ىذا الحج لم يكلفهم اهلل سبحانو كتعالى بها كلم تتحقع فيهم شرائ  كجوبها كلذلك فلف األحرل 

ن توفرىا لالحة بأمثالنا من الخطباء كالموجهين كالوعاظ أك يوجهوا الناس إلى الشرائ  التي البد م
الحجن أحرل بنا أف نوجو الناس إلى الشرائ  التي البد من توفرىا لكي يالب  الحج إلى بيت اهلل 
ن ىذا ما ينبغي أف يدأب عليو المرشدكف كالخطباء كالوعاظ في ىذا  بالنسبة لهم مباحان غير محـر

ديث أنس رضي اهلل العالر كصدؽ رسوؿ اهلل القائل فيما ركاه الديلمي في مسند الفردكس من ح
قاؿهلل يأتي على الناس زماف يحج فيو األغنياء للنػزىة كالمتوسطوف للتجارة كالقراء للرياء rعنو أنو 

كالفقراء للمسألةن كىا نحن نرل مالداؽ ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم بأبي 
كلويات عندما يجد أحدنا ىو كأمين أحرل بنا أف نوجو الناس إلى ضركرة االلتزاـ بسلم األ

المالال  الدينية كقد تزاحمت كتعارضت ما السبيل في ىذه الحالة ىنالك قانوف شرعي يػيلىخ هي 
بهذا الشعارهلل ضركرة اتباع سلم األكلويات في المالال . إننا في موسم الحج نطوؼ بالمساجد أك 

كننظر أك كنبحث عن البديل بأكثرىا فنجد أف كثيران منها قد خلت من خطبائها كخلت من أئمتها 
فبل نجد بديبلن يحل شرعان محل ذلك الذم غاب عن كظيفتو متجهان إلى بيت اهلل الحراـن نتفقد 
الوظائف كالقائمين عليها في الدكائر فنجد أف كثيران منهم قد غاب عن أداء كظيفتو كتعطلت من 

تحت غطاء الحج إلى بيت  جراء ذلك مالال  الناس أخذ كل كاحد منهم إجازة ليري  نفسو بها
اهلل الحراـ كلعلو حج  مرة كأخرل كثالثةن ننظر فنجد أف كثيرين ممن يتجهوف متسابقين إلى بيت 
اهلل الحراـ يغطوف أنفسهم لتبرير حجهم بحرؼ ليسوا منها في شيء كال يتأتى منهم القياـ بأم 

 الحراـ كنحن نعلم كينبغي أف شيء منها في سبيل أف يجدكا مبرران للذىاب حجاجان إلى بيت اهلل
يعلم كل مسلم أف ىذا تزييف محـر كأنو ييحىمٍّلي صاحبو عقوبة ككزران بدالن من أف ييحىمٍّلى صاحبو 
مثوبة كأجرانن نعم يا عباد اهللن ننظر فنجد أناسان يبتاعوف تأشيرة الدخوؿ بسوؽ السوداءن يبتاعوف 

كر الفقهاء في باب الحج عن تعداد شركطن ال أقوؿ تأشيرات الدخوؿ بأضعاؼ ما كل فىٍتن كلقد ذ 
كجوب الحج بل صحة الحجن يشترط أف ال يتسبب عن حجو دفع الرشاكمن ىذا ما ينبغي أف 
ننبو إليو الناس يا عباد اهللن كثيركف ىم الذين يتجهوف في مثل ىذه األياـ حجاجان إلى بيت اهلل 

ىل استأذنوا الدائنين في أف يسافركا متجهين إلى  الحراـ كقد تحملت ذممهم ديونان مالية ألناسن
حج بيت اهلل الحراـ كىم مدينوف لهم؟ أجمع الفقهاء على أنو ال يجوز للمدين أف يسافر من بلده 
إال بلذف الدائن فلف أذف لو سافر أيان كاف سفره لدنيان أك لدين كإف لم يأذف لو ال يجوز لو أف يسافر 
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بيت اهلل الحراـ بعد. عباد اهلل أصل كل عبادة كأساس كل قربة حتى كلو لم يكن قد حج إلى 
ن صدؽ “كما أمركا إال ليعبدكا اهلل مخلالين لو الدين”اإلخبلص هلل عز كجل كصدؽ اهلل القائلهلل 

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلو كاحد فمن كاف يرجوا لقاء ربو ”اهلل القائلهلل 
أم ال يمزج توجهو إلى العبادة برغبة دنيويةن ال “ يشرؾ بعبادة ربو أحدان  فليعمل عمبلن صالحان كال

كخرؽ  rيمزج حجو إلى بيت اهلل الحراـ بماللحة دنيوية كتلك المالال  التي عددىا رسوؿ اهلل 
بها أسوار الزمن معبران عن كاقعنا في ىذا العالرن أجل عباد اهلل إذا رحلنا إلى اهلل عز كجل ككقفنا 

غدان كاطلع على قلوبنا فوجد فيها نبضات اإلخبلص كحرقة التوجو إلى اهلل فقد غفر  بين يديو
الذنوب كلها كلكن إف رأل اهلل عز كجل في فؤاد العبد أماًنيى كأغراضان كمالال ى كأىدافان دنيوية 

 أخرل مزجها بالطا

ي يؤديها ىذا عات التي أمره اهلل عز كجل بها فلف اهلل أغنى الشريكين عن ىذه العبادة الت
اإلنسافن ىذا ما ينبغي أف نلفت أنظار الذين يتسابقوف في ىذا العالر حجاجان إلى بيت اهلل 

الحراـ. شيءه  خر ينبغي أف أقولو لنفسي كأقولو لكل منكمن كثيركف ىم الذين يتقلبوف خبلؿ العاـ 
الفقراء كالمحتاجين  بكثير من المعاصي المحرمةن ًغشٌّ في المعاملةن أغذية فاسدة يقدمونها إلى

مما يسبب األمراض المختلفة التي تعرفوفن حقوؽ يأكلونها ألصحابها في سبيل جمع مزيد من 
الماؿ كفي سبيل تحقيع مزيد من الرعونات كالشهوات فلذا جاء موسم الحج إلى بيت اهلل الحراـ 

منها ألنو سمع أف الحج  شد  الرحاؿ إلى ىناؾ موقنان أنو سيلقي بذنوبو ىناؾ كيعود طاىران مطهران 
المبركر يغفر الذنوب كلهان نعم الحج المبركر يغفر الذنوب كلها أك يغفر اهلل عز كجل لالاحبو 

الذنوب كلها لكن أم ذنوبن الذنوب التي تكوف بين العبد كربون الذنوب التي يكوف اإلنساف قد 
لتي يهدرىا اليـو مسلموف أىدر من خبللها حقوؽ اهللن أما حقوؽ العباد كما أكثر الحقوؽ ا

إلخوانهم كال أريد أف أعددن كلكم يعلمهان فهذه ال الحج يزيلها كال أم قربة من القرب التي 
يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل يزيلهان البد من كقفة بين يدم اهلل عز كجل كالبد أف يأخذه اهلل عز 

جريرة الظلم الذم توغل فيو إلخوانو كجل بجريرة ىذه الحقوؽ التي أكلها للناسن البد أف يأخذه ب
كمن أشنع أنواع الظلم األغذية الفاسدة كما أكثر أسباب فسادىا التي يغمض أناس أعينهم عن 

الجريرة العظمى التي يتحملونها أماـ اهلل في سبيل أف تمتلئ جيوبهمن ىل أعدد ىذه األعماؿ أيها 
سببان لغبلء قيمتها جريمة كأم جريمةن  اإلخوة؟ لستم بحاجة إليهان تهريب السلع عندما تكوف

نحن ندعو األمة إلى أف تتراحمن ندعو األمة إلى أف يرحم فئاتيها فئاتًها األخرل ىذا معنى التراحمن 
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يرحم القادة رعاياىمن يرحم الناس بعضهم بعضان كلكن عندما يسيل لعاب زيد من الناس على مزيد 
أف سلعة من السلع ثمنها غاؿو كمرتفع في الببلد التي من الماؿ يجمعو في صندكقو أك جيبو كيجد 

حولنا كىي ىنا رخيالة يمعن في تهريبها من النوافذ المختلفة ىنا كىناؾ كإذا بهذه السلعة بشكل 
 نيٍّ قد ارتفعت قيمتهان من المسؤكؿ عن ذلكن أنت يا أيها المهربن حجك إلى بيت اهلل الحراـ 

 يمكن أف يخفف عنك شركل نقير من ىذا الوزر الذم كلو ذىبت حاجان إليو في كل عاـ ال
تحملتو مهما تقربت إلى اهلل عز كجلن حقوؽ العباد مبنية على المشاحة لن يسامحك اهلل فيها 
ق ن ىذه الكلمات ينبغي أف نذكٍّرى بها أنفسنا كإخواننا في ىذا الموسم كليت أف إخواننا الدعاة 

إخوانهم بهذه األمور الهامة الخطيرة في حياتنان أقوؿ قولي  إلى اهللن الخطباء كالواعظينن ذكركا
 ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ِبئلح اإلوواَ ٚاٌمجٛي

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

بلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين مت
  تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

في الناس من تفتحت أمامهم السبل فاتجهوا حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كال حديث لنا ااف عن 
عت دكنهم أك ألنهم نوع ىذه السبل ما ىين كفي الناس من لم يػيتىٍ  لهم ذلك إما ألف السبل تقط

قد  ثركا القياـ بما ىو أكجب كأىمن  ثركا الركوف إلى مبدأ سيل ًم األكلوياتن كجدكا أف الوظائف 
التي أقامهم اهلل عز كجل عليها ال مندكحة منها كال سبيل للفرار عنهان كجدكا أف المهمة التي 

بهم الظركؼ كاألعذار عن أنيطت بهم إف تركوىا ال يوجد من يسدىا من بعدىم فهؤالء قعدت 
التوجو حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ كلعلهم يشعركف في ىذه األياـ بلظى الشوؽ إلى بيت اهلل 

كلعلهم يتالوركف أف األجر الذم قد أتاحو  rالحراـ كيشعركف بألم االشتياؽ إلى زيارة رسوؿ اهلل 
ذلك يا عباد اهللن كاف اهلل كال يزاؿ اهلل سبحانو كتعالى لحجاج بيتو قد حيرًميوا منو كاألمر ليس ك

أرحم بعباده من أف يفت  لفئة منهم مائدة إكرامو كيحـر ااخرين منهان ربنا سبحانو كتعالى ذك 
رحمة كرحمتو شاملة للناس كلهم أينما كانوان سواء الذين أيتًي ى لهم أف يتوجهوا حجاجان إلى بيت 

ار فلم ييًتٍ  لهم ذلك. لئن كاف األجر الذم ينالو اهلل الحراـ أك أكلئك الذين قعدت بهم األعذ
ن لئن كاف أجرىم منوطان باألماكن التي اتجهوا rالطائفوف كالعاكفوف كالساعوف كالزائركف للمالطفى 

إليها فلف ىنالك أجران  خر جعلو اهلل يبلحع المحركمين من ىذا النسك يبلحقهم أينما كانوان 
وف فيهان في سائر األماكن التي يتقلبوف فيهان ما ىو مالدر يبلحقهم في سائر المدف التي يعيش

ىذا األجر يا عباد اهلل؟ مالدره ىذه الليالي كاألياـ من أكؿ شهر ذم الحجة التي أقسم بها اهلل 
كالفجرن كلياؿو عشرن كالشفع كالوترن ”سبحانو كتعالى في محكم تبيانون أقسم بلياليها قائبلنهلل 

ن أقسم اهلل عز كجل بالليالي األكلى من شهر ذم “ك قسم لذم حجركالليل إذا يسرن ىل في ذل
الحجة كتتبعها أيامها كما تعلموفن كإنما أقسم بها ليلفت أنظارنا إلى قدسيتهان إلى المعاني 
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العظيمة التي أناطها اهلل عز كجل بهان إلى التجليات الرحمانية التي يتمتع بها من يعيشوف في ىذه 
ًرـى ناسه من الناس عن التوجو إلى بيت اهلل األياـ كالليالي أي نما كانوا كفي أم بقعة كيًجديكان فلئن حي

الحراـ فلنهم لم ييٍحرىميوا من األجر الوفير لذلك ق  كمالادر األجر تتنوعن مالدر األجر ألكلئك 
الناس طوافهم كسعيهم ككقوفهم كزيارتهم أما مالدر األجر للناس ااخرين الذين يتناثركف في 

اعهمن في مدنهمن في قراىم فلف األجر ىو الذم يبلحقهمن الزماف ىو الذم يبلحقهمن ككأف بق
اهلل عز كجل يقوؿ لئن بيًسطىٍت مائدة اإلكراـ كالقبوؿ للحجاج فلف مائدة ىذا اإلكراـ تبلحقكم 

 ذلك كأكده rأينما كنتم متمثلة في ىذه الليالي التي أقسم اهلل عز كجل بهان كقد شرح المالطفى
قائبلن في الحديث الذم يركيو البخارم كغيره من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قاؿهلل 

هلل ما من أياـ العمل الالال  فيها خيره منو في ىذه األياـن قاؿ أحد الالحابة يا رسوؿ rقاؿ النبي 
كمالو فلم يعد اهلل كال الجهاد في سبيل اهلل قاؿهلل كال الجهاد في سبيل اهلل إال رجبلن خرج بنفسو 

من ذلك بشيء. عباد اهلل تعالوا نقف أماـ ىذا الذم يقولو رسوؿ اهلل بعد القسم الذم أقسم بو 
البارم سبحانو كتعالىن تعالوا نتبين ما في طوايا ىذه األياـ من أجرو كفير كقد حيرًٍمنىا من التوجو 

يساكم أجر الحاج بل ربما يزيدن  حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كلربما كاف القاعد لو من األجر ما
ينبغي أف نكوف على بينة من ىذه الحقيقةن كل ما في األمر أنو ينبغي أف نتهيأ لملء ىذه األياـ 

من األعماؿ الالالحة التي تقرب العبد إلى اهلل سبحانو كتعالىن  rكالليالي بما ذكره المالطفى 
فيها خيره منو في ىذه األياـن لم يقل من من كانظركا إلى دقيع كبلموهلل ما من أياـو العمل الالال  

أياـ العبادة خيره منها في ىذه األياـ كإنما قاؿ العمل الالال ن كالعمل الالال  ىذه الكلمة تحوم  
كل فيو صبلح اإلنسانية جمعاءن كل ما فيو صبلح الفرد كالمجتمع دكف تفريع بين مستويات 

كقيمن العمل الالال  ىو ذلك الثوب الذم يتفع كدكف تفريع بين مذاىب كدكف تفريع بين أفكار 
كيتسع مع الفطرة اإلنسانيةن مع الحاجات اإلنسانية السليمةن فكل عمل صال  لئلنسانية يتقرب 
بو اإلنساف إلى اهلل عز كجل كقالده من كراء ذلك أف يناؿ رضا اهللن أف يناؿ الفوز برحمة اهلل عز 

 هلل عز كجل بها ال تقل عن مككجل فلسوؼ يجد أف المكرمة التي أكرمو ا

 

رمة أكلئك الذين اتجهوا طائفين ببيت اهللن ال يقل عن أكلئك الذين يقفوف يسلموف من دكننا على 
رسوؿ صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلم كلكن تأملوا مرة أخرل في كلمة العمل الالال ن العمل 
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أكوف مبالغان إف قلت لكم البداءة  الالال  يبدأ كما تعلموف بأداء حقوؽ اهلل عز كجل بل لعلي ال
بالعبادات التي ىي حقوؽ اهلل مدخلن مجرد مدخل إلى األعماؿ الالالحةن ثم إف قياـ اإلنساف 
الذم أنيطت بو كظيفة يخدـ بها ىذه األمة عمل من أجل األعماؿ الالالحة عندما يؤدم ىذا 

ؾ إليكن إف دخوؿ الرجل العمل كىو يقوؿ بلساف حالو أم رب إنني إنما أتقرب بخدمة عباد
عائدان من عملو إلى داره كىو يحمل بشاشة كجهو كلطف معاملتو مع أىلون زكجون أكالدهن من 
أجلٍّ األعماؿ الالالحة التي يتقرب بها اإلنساف إلى اهلل كال أشك أف أجر ىذه البشاشة كىذا 

األياـن إف ذاؾ الذم اللطف في المعاملة ال يقل عن أجر الساعين بين الالفا كالمركة في ىذه 
يغدك في صباحو الباكر إلى عملو نشيطان ليكسب من كراء علمو المباحن عملو المشركع رزقان يعود 

بو إلى أىلو ىو من أجلٍّ األعماؿ الالالحة بل كصف اهلل سبحانو كتعالى القائم بهذا العمل 
مسجدن أنيطت بو في بالجهاد ككصفو بالمجاىد نعمن اإلنساف الذم يؤدم كظيفة أنيطت بو في 

مكاف عبادةن يؤدم دركسو التي كيلٍّفى بها يقـو بمثل ىذا الموقف الذم أقفو بينكم كىو إنما 
يتلمس رضا اهلل كيتلمس القرب من اهلل ال يقل أجره عن أجر الطائفين ببيت اهلل الحراـ كلكن 

نقية النفس من السلوؾ فلتعلموا يا عباد اهلل أف أكؿ خطوة إلى األعماؿ الالالحة إنما تبدأ بت
كالمحرماتن تلك ىي الخطوة األكلى كصدؽ من قاؿ التخلية قبل التحليةن عندما تريد أف تمؤل 
إناءؾ بطعاـ أك بحلول فابدأ قبل ذلك بتطهير ىذا اإلناء كإال فلسوؼ يتغلب رجس اإلناء على 

اإلنسافى طاعاتو أك قرباتو الطعاـ اللذيذ الذم فيون نعم التخلية قبل التحليةن ماذا عسى أف تفيد 
إذا كاف ال تزاؿ محالفتو للشيطاف قائمةن إذا كانت معاصيو ال تزاؿ مستمرةن إذا كانت أخبلقو 
الفاجرة متغلبة على أخبلقو اإلنسانية الحميدةن ربما صاـ ىذا اإلنساف كقاـ لكن صيامو ال يقربو 

على اختبلفها كلها يدكر على محور  إلى اهلل شركل نقيرن أجلن عباد اهلل إف األعماؿ الالالحة
كاحد أال كىو األخبلؽ الفاضلةن حسن الخلعن كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل اتع اهلل حيثما كنت 
كأتبع السيئة الحسنة تمحها كخالع الناس بخلع حسنن لم يقل خالع المؤمنينن لم يقل خالع 

س بخلع حسن. كأني بكثير منكم المسلمينن لم يقل خالع األقارب كالجيراف كإنما قاؿ خالع النا
كأنا أقوؿ لمن يشاىدني أك لمن يسمعني كأني بكثيرو منكم يحمل أكقاران من ااثاـ كالذنوبن ال 

ااثاـ كالذنوب المتمثلة في تضييع حقوؽ اهلل فاهلل يغفر كلكنها  ثاـ كأكقاره من الذنوب تتمثل في 
اؿ الذين إذا عادكا مساءن إلى دكرىم اختلقوا تضييع لحقوؽ العبادن في ظلم للعبادن ما أكثر الرج

أسباب الوقيعة كالظلمن اختلقوا أسباب الظلم للمرأة المسكينة التي تنتظر قدـك زكجها كالتي ال 
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تألوا جهدان في خدمة المنػزؿ كفي خدمة رب البيت لكن الفجور ىو الذم يالادفهان الفجور ىو 
نساء قيطٍّعىٍت منهن العظاـ كبيًترىٍت منهن األعضاء  الذم تستقبلو في المساء ككم سمعت كرأيت من

بسبب ظلم الرجاؿن ماذا عسى أف يفيد إقباؿ ىؤالء الناس إلى اهلل في العشر األكؿ من ذم 
الحجةن يقوؿ اهلل لهم بلساف الحاؿ ابتعدكا عن حظيرة ىذه المائدة مأزكرين غير مأجورينن كالببلء 

قـو الساعةن كم من أناس يولغوف في حقوؽ ااخرين كيتقلبوف األطم الذم ينتظرىم إنما ىو يـو ت
في نشوةو ما مثلها نشوة في استبلب ىذه الحقوؽ بألواف من المكر شتىن بألواف من الخداع شتى 
عاكفوف على ىذه الحاؿ ال يوقظهم من حالهم ىذه ال األياـ كال الليالي التي أقسم اهلل سبحانو 

صاموا ىذا العشر كلو كقاموا الليل كلون اهلل غني عن عبادة ىؤالء  كتعالى بهان كلنفرض أف ىؤالء
الناس كإذا أمرنا اهلل بالبلةو أك نسك فلنما يأمرنا بذلك لكي يرقع ىذا النسك قلوبنا فنتعامل فيما 
بيننا بودن نتعامل فيما بيننا بشفافية أجل كإذا قلت ىذا الكبلـ فالرجاؿ كالنساء في ىذا الميزاف 

وؽ اهلل مبنية على المسامحة كما قلت لكم باألمس أما حقوؽ العباد فمبنية على سواءن حق
المشاحةن أقوؿ في ىذا الموقفن في ىذا اليـو األغر من ىذا العشر الذم أقسم اهلل عز كجل بو 

لهؤالء الناس يا أيها الظالموف ألىليكمن يا أيها الظالموف ألقاربكمن يا أيها ااكلوف لحقوؽ 
ليس ”نتظركا ببلءن ساحقان ماحقان إف لم تتوبوا إلى اهلل سبحانو كتعالىن كصدؽ اهلل القائلهلل إخوانكم ا

سواء في دار الدنيا أك يـو القيامةن كأقوؿ “ بأمانيكم كال أماني أىل الكتاب من يعمل سوءان يجز بو
بعيدان كنراه إنهم يركنو ”لنفسي كلهؤالء الناس جميعان أما إف ضجعة الموت قريبة كالبعيد قريب 

كلسوؼ نتمدد عندما يفد إلينا ملك الموتن ترل كم ستأكل الندامة قلبك  يا ىذا الذم “ قريبان 
تستمرء الظلم في حياتك اليـو إف مع أىلك أك مع أكالدؾ أك مع إخوانكن لماذا تتهيأ لنار تلك 

دؾ الندامةن تتمنى لو الندامة كتنضج نيرانها اليـو من أجل أف تتقلب في أكارىا غدان ساعة لن تفي
 أنك رجعت

لتستسم  المظلومينن تتمنى لو أنك رجعت لتقبل قدـ زكجتك التي أسأت إليها كضربتها حتى 
التحطيمن أجل لماذا ال نرعوم اليـو كالفرصة سانحة كنداء اهلل عز كجل يقوؿ أال عودة إلى الحعن 

ليةن نتحرر من ااثاـن نتحرر من الظلمن عودة إلى الحع. ىذه الليالي تهيب بنا أكالن أف نبدأ بالتخ
نتحرر من اإلساءة إلى ااخرين أيان كانوان بعد التخلية تبدأ التحليةن نتقرب إلى اهلل بالعباداتن 
بالطاعاتن باألعماؿ الالالحة كلها كما أكثرىا كما أكثر تنوعها أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 العظيم فاستغفركه يغفر لكم.
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 ّبْاٌٛظ١فخ ٚاٌؼ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

ن المسلمين من ال يعلم أف اهلل سبحانو كتعالى إنما أقاـ اإلنساف في ىذه الحياة ليس فينا نح
الدنيا على كظيفة شرفو بها ككلفة بمهمة أقامو عليها كىذا ىو معنى االستخبلؼ الذم خاطب اهلل 

ن ككلنا يعلم أف اهلل عز كجل قد “إني جاعل في األرض خليفة”عز كجل بو المبلئكة إذ قاؿهلل 
اف الذم كلفو بما كلفو من كظيفة شرفو بها ضمن لو في ىذه الحياة الدنيا رزقون ضمن لئلنس

ضمن لو رغد عيشون ضمن لو أمنو كطمأنينتون ألزمو بوظيفة كلفو بها كضمن لو في مقابل ذلك 
بكل ما يحتاج إليو في حياتو كسخ رى لو المكونات التي من حولو ضمانة لذلكن كمع ىذا فلنك 

أكثر الناس تائهوف عن ىذه المهمة التي خيًلقيوا من أجلها يلهث أحدىم كراء ما لتنظر فتجد أف 
قد ضمنو لو اهلل عز كجل كيػيٍعًرض عما قد كلفو اهلل عز كجل بون ىذا ىو الغالب اليـو في حياة 
اإلنساف كتعاملو مع اهللن تقوؿ ألحدىم كىو يلهث كراء تجارتو بل تجاراتو المتنوعة يمضي ليلو 

كاد ان متعبان في سبيلها تقوؿ لو يا ىذا ألم يضمن اهلل سبحانو كتعالى لك رغد عيشك فلماذا   كنهاره
ال تلتفت إلى الوظيفة التي أقامك اهلل عز كجل عليهان لماذا ال تػيٍقًبل على كتاب اهلل عز كجل 

ني لست تتأمل من خبللو كاجباتو التي خاطبك بهان كظيفتك التي أقامك عليها فيجيبك قائبلن إن
غافبلن عن ىذا الذم تقوؿن إنني أنتظر ريثما أفريغ من عملي التجارم ىذا الذم أخذ علي  الوقت  
كلو كبمجرد أف أنتهي إلى ما أريد كأنج  في شؤكني كعملي التجارم لسوؼ أقبل إلى اهلل عز 

ؿ اخر كقد كجل كإلى كتابو كلسوؼ أشمر عن ساعد الجد ألداء الوظائف التي كيلٍٍّفتي بها. كتقو 
أكرمو اهلل عز كجل بالرزؽ الوفير كالماؿ الكثير كمتعو برغد العيش كىو مع ذلك يلهث كراء 
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المزيد كالمزيد تقوؿ لو يا ىذا ألم يئن لك أف تلتفت إلى ما قد طلبو اهلل منكن ألم يئن لك أف 
ض بهذا الذم تقوؿ تؤدم المهمة التي قد خيًلٍقتى من أجلها فيجيبك قائبلن ليس بيني كبين أف أنه

سول أف أنتهي من مشاريعي االستثمارية كالتجارية المختلفة كبمجرد أف أنج  فيها لسوؼ أنشئ 
مشفان كمستوصفان للفقراء كلسوؼ أجعل عشرين بالمئة من أرباحي التجارية للفقراء كالمدقعين 

لحساسة فيهم كالمرضىن يقوؿ لك ىذا الكبلـن كتلتفت إلى طائفة الموظفين كأصحاب الرتب ا
فتقوؿ لهم أك تقوؿ لكل كاحدو منهم ألم يئن لك أف تلتفت إلى ما قد أقامك اهلل عز كجل عليون  

يشرح لك كيحذرؾ كأنت تائو عنو ال تعلم  rكتاب اهلل يبلحقك كأنت معرض عنو كرسوؿ اهلل 
لو ىذا الكبلـ  فرقان بين  يةو في كتاب اهلل كال حديثو من كبلـ رسوؿ اهلل فيجيبك ىذا الذم تقوؿ

ليس بيني كبين أف أتقاعد عن الوظيفة إال سنوات قليلة أك أشهر معدكدة كلسوؼ أتجو رأسان بعد 
ذلك حاجان إلى بيت اهلل الحراـ كلسوؼ تجدني عندئذو في أكؿ صفٍّ في المسجد أؤدم مع 

تؤدم أكامر الناسكين كالماللين فرائض اهلل سبحانو كتعالى فلف قلت لو فما الذم يمنعك من أف 
اهلل ااف نظر إليك محدقان كذىك رىؾى بأنو يمر بوظيفة كأنو يمر بعمل حساس كىكذان أأزيدكم من 

األمثلة يا عباد اهلل؟ ىذا كإننا جميعان نقرأ كتاب اهلل كننظر كيف أف اهلل كل فنا بأمر ككل ف ذاتو العلية 
يعبدكف ما أريد منهم من رزؽ كما أريد كما خلقت الجن اإلنس إال ل”تجاىنا بضماناتن قاؿ لناهلل 
كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان نحن ”ن كيقوؿهلل “أف يطعموف إف اهلل ىو الرزاؽ

من عمل صالحان من ذكر أك أنثى كىو مؤمن فلنحيينو ”ن كيقوؿ مؤكدانهلل “نرزقك كالعاقبة للتقول
دن أما كظيفتي فيعبر عنها الشطر األكؿ من ااية انظركا إلى العقد بين اهلل كبين العب“ حياة طيبة

كأما الضمانة التي أخذىا ربنا على ذاتو العلية لنا فقولو عز “ من عمل صالحان من ذكر أك أنثى”
ن لماذا يفالل ىؤالء الناس بين الدين الذم كيلٍّفيوا بو كالدنيا التي “فلنحيينو حياة طيبة”كجلهلل 

احد منا نالب عينيو أنو سيمضي شبابو كريعاف عمره كمرحلة ضمنها اهلل عز كجل لهمن يضع الو 
النشاط حياتو من أجل رغد عيشون من أجل دنياهن من أجل تجارتو كمزرعتو كما إلى ذلك حتى إذا 
كل ى الشباب كجاءت الكهولة كتراجع النشاط أخذ يمضي ثمالة عمره مقوس الظهر معتمدان على 

ئذو يتذكر الوظيفة التي خيًلعى من أجلهان أال ييٍخًجلي ىذا األمر عكاز عندئذو يتذكر أكامر اهللن عند
الذم نرل أنفسنا ككثيران من الناس عليون أليس أمران مخجبلنن كربنا سبحانو كتعالى يرل كيراقبن 

 ماذا نقوؿ لهؤالء الناس يا
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تي أكدىا اهلل سبحانو كتعالى عباد اهلل بعد أف نيذىكٍّرىىيٍم ببياف اهلل كبعد أف نيذىكٍّرىىيٍم بالضمانات ال
لهمن نقوؿ أكالنهلل من الذم أنبأكم بالمقدار الذم كيًتبى لكم أف تعيشوه من الحياة التي تتقلبوف 
فيهان أمُّ خبر صادؽ جاءكم من عند اهلل يقوؿ إف الواحد منكم سيعيش إلى أف يقطف ثمالة 

إلى أكامر اهللن كم من شاب  عمرهن سيتجاكز الشباب إلى الكهولة فالشيخوخة كعندئذو يلتفت
تخطفو الموت كىو في ريعاف الشبابن كم من إنساف كضع نالب عينيو المشاريع المختلفة ثم إف 
الموت عاجلو كسارعو ككاف كامنان خلف أذنون أنت ال تدرم كأنت تقف في الطابور الطويل أماـ 

أـ بين المقد مىًة كالمؤخرة أنت ال بوابة الموت ال تدرم أأنت تقف في مقىد مىًة الطابور أـ مؤخرتو 
تعلمن كيف تضمن لنفسك أف تعيش حياة تجارتك كلها كتعيش أياـ تقلبك من أجل دنياؾ كرفاىية 
عيشك حتى إذا كصلت إلى خاتمة عمرؾ كج ٍهتى ىذه الخاتمة إلى اهللن من الذم أدراؾ بهذا؟ 

يع يجب أف نعلمو جميعان يا عباد اهللن إنها رقية شيطاف يوسوس لك. شيءه  خر نقولو كإنو ألمر دق
ربنا سبحانو كتعالى جعل من تعاليم الدين ككظائفو التي كيلٍٍّفنىا بها ضابطان كمنظمان ألنشطتنا الدنيويةن 
شاء اهلل عز كجل أف يجعل من أحكاـ الدين كشرائعو المختلفة المتنوعة كفي مقدمتها العبادات 

مر أف تيٍمزىجى باألنشطة الدنيوية المختلفة لتكوف كظائف الدين التي تعلموف شاء اهلل عز كجل بل أ
كشرائع اهلل منظمة ألنشطتنا الدنيوية ضابطة لتوجهاتنا إلى دنيانا المختلفةن كيأتي ناس من الناس 
بل ىم اليـو أكثر الناس فيفرقوف بين الدنيا كبين الدين الذم خلقنا اهلل عز كجل ألجلو كيقرركف 

ة أف يعيشوا أيامهم الطويلة كأنشطتهم المقبلةن يعيشوا للدنيا حتى إذا حانت في منهجية عجيب
النهاية كقػىريبى األجل طيًويىٍت عندئذو الدنيا كتم اإلقباؿ إلى الدينن من الذم قاؿ إف األمر ىكذا 
ا يكوف؟ أيها اإلخوة أال فتعلموا أف الدين بالنسبة للدنيا كالمل  كالسمن بالنسبة للطعاـ فلتعلمو 

ىذه الحقيقةن ىل ىنالك عاقل يػيٍنًضجي طعامو ثم إنو يضع كعاءن فيو المل  كفيو السمن مستقبلن إلى 
جانب كالطعاـ الذم أنضجو موضوع إلى جانب؟ يستقدـ الضيوؼ فيضع أمامهم الطعاـ الخالي 
 من الدىن كالمل  يقوؿ لهم كلوا كلسوؼ يأتي ميقات تناكؿ المل  كالسمن من بعدن إنو لحمع
عجيبن أرأيتم إلى الدين بالنسبة للدنيان الدين من الدنيا كالمل  كالسمن بالنسبة للطعاـ الذم 
تنضجون إذا أقبلت إلى دنياؾ تنش  في سبيلهان أقبلت إلى تجارتكن مشاريعك االستثمارية 
المتنوعةن كظائفك المختلفة المتنوعة كقد أبعدت سلطاف الدين عن ذلك كلو كاضعان نالب 

أنك ستقبل إلى الدين بعد ذلك فأنت مثل ىذا األحمع إذان الذم يضع الطعاـ أماـ عينيك 
الضيفاف منفالبلن عن سمنو كعن ملحو حتى إذا أكلوا الطعاـ قاؿ لهم تفضلوا كااف أقبلوا إلى 



  

 ~2187 ~ 
 

السمن كالمل ن حقيقة بدىية تغيب اليـو عن أفكارنا كأمورنا كأنشطتنا العجيبة أيها اإلخوةن ىل 
ف رئيس دكلة أرسل موظفان من كبار موظفيو إلى بلدة في دكلة نائية ليؤدم مهمة شرفو بهان سمعتم أ

كصل ىذا الموظف إلى تلك البلدةن الشك أف السفير ىناؾ سيستقبلو كالشك أف رئيس الدكلة 
قد حقع لو سائر الضمانات لكي يعيش عيشان ىنيئان كلكي يتقلب في رغد من العيش كىيأ لو 

ماؿ أيضان في سبيل أف يجد الطريع معبدان للقياـ بالمهمة التي كيلٍّفى بهان أرأيتم لو أف عبلكة من ال
ىذا اإلنساف ذاؽ طعم المتعة التي كيًضعىٍت أمامون ذاؽ طعم المقومات التي ىيأىا من أرسلو إلى 

 ذلك المكافن منػزؿ فارهن كل مقومات العيش الرغيدن كل ما يحتاج إليو كأكثر مع العبلكات
المالية كالماديةن نظر إلى ذلك كلو فسها بو عن المهمة التي أيٍرًسلى من أجلهان سها بهذا اإلكراـ 
عن الواجب الذم أني  بعنقون سىًكرى بذلك كأخذ يتقلب فيما قد ىييٍّئ لو من رغد العيش كأسباب 

الذم ال إلو إلى ىو ىذا ىو النعيم كالمتعة كعاد خالي الوفاض لم يػيؤىدٍّ شيئان مما قد كيلٍّفى بون كاهلل 
شأف اإلنساف الذم أرسلو اهلل إلى الحياة الدنيا مكلفان بوظيفةن مكلفان بمهمة كقد ضمن اهلل عز 
كجل لو رغد عيشو كمع ىذا فهو لم يمنعو من أف يقبل إلى دينو كدنياه لكن كما يفعل العاقل إذ 

م يهيئو نعم. أسأؿ اهلل عز كجل أف يمزج السمن بالطعاـ الذم ينضجو كيمزج المل  بالطعاـ الذ
يوقظنا من ىذا السبات قبل فوات األكافن غدان إذا طرؽ الموت باب أحدنا ككجد نفسو أماـ 

فكشفنا ”ضجعة الموت ال عودة كال رجوع ككيًشفى لو ما كاف خفيان كجاء البياف اإللهي يقوؿ لوهلل 
لسوؼ تهتاج نيراف األلم بين عندئذو سيأكل الندـ قلبو ك “ عنك غطاءؾ فبالرؾ اليـو حديد

جوانحو كلكن ما الفائدةن ذىبت الفرصة. عباد اهلل فرصتنا سانحة كالوقت لم يفت بعد نحن عبيد 
ـى اهلل عز كجل بو عباده إال  هلل عز كجل خيًلٍقنىا لمهمةن خيًلٍقنىا ألداء رسالةن ليس التكريم الذم كىر 

قد كىر ٍمنىا بني  دـ كحملناىم في البر كالبحر كرزقناىم من كل”ترجمانان لهذه الرسالة التي حيمٍّلىهىا 
فما ىو مآؿ ذاؾ الذم أعرض عن الرسالة التي “ الطيبات كفضلناىم على كثير ممن خلقنا تفضيبل

“ ثم رددناه أسفل سافلين”ؾ ىو الذم ينطبع عليو قولو تعالىهلل هىا كركل ىذا التكريم بقدمون ذاحيمٍّلى 
منهمن اللهم اجعلنا ممن تفاعلوا مع الوظيفة التي كلفتهم بنهان أخضعنا يا موالنا اللهم ال تجعلنا 

ٍلتػىنىا إياهن يا ىادم المضلين إىدنا إلى سواء صراطك المستقيمن أقو  ؿ قولي ىذا للرسالة التي حىم 
 كأستغفر اهلل العظيم.
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 سبب التخلف كالتقدـ

 

ي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يواف
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

ءات كالمالائب التي إف في الناس من يسأؿ مستشكبلن إذا كاف سبب تخلف المسلمين كاالبتبل
تنح  فيما بينهم إعراضىهيم عن اإلسبلـ كإعراضىهيم عن االلتزاـ بشرائعو كأحكامو فما باؿ دكؿ 

الغرب كىي مغرقة في الكفراف كاإلعراض عن الدين كلون ما باؿ دكؿ الغرب متقدمة ال تعاني من 
السؤاؿ ىو ما قد كعدت  تخلف كال تعاني من االبتبلءات كالمالائب التي تنح  فيما بيننا؟ ىذا

أف أجيب عنو في ىذا اليـو المبارؾ كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى لنا التوفيع. عباد اهلل إف الكتاب 
الذم أنزلو اهلل على رسولو خطابان لنا يتضمن سننان كقوانين ألـز اهلل عز كجل بها ذاتو العلية تجاه 

ىذه األسئلة شيئان كلكن معظم الناس عن عبادهن من تأمل في ىذه السُّنىن لم يستشكل من مثل 
سنن اهلل في كتابو غافلوف كمعرضوف. ىنالك سين تىاف أك نقوؿ قانوناف ألـز اهلل عز كجل بكل منهما 
ذاتو العلية أحدىما تجاه عباده المؤمنين كااخر قانوف ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العلية تجاه عباده 

كعد اهلل الذين  منوا منكم كعملوا الالالحات ”قولو عز كجلهلل  المعرضينن أما القانوف األكؿ فهو
ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم كليمكنن لهم دينهم الذم ارتضى لهم 

ن كأما القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو العلية تجاه “كليبدلنهم من بعد خوفهم أمنان 
من كاف يريد الحياة الدنيا كزينتها ”رائعو فهو قولو سبحانو كتعالىهلل عباده الشاردين عن أكامره كش

نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىو فيها ال يبخسوف أكلئك الذين ليس لهم في ااخرة إال النار كحىًب ى 
ن ىل تأملتم يا عباد اهلل في كلٍّ من ىذين القانونين؟ تعالوا “ما صنعوا فيها كباطل ما كانوا يعملوف

كعد اهلل الذين أمنوا منكم كعملوا ”في األكؿ منهمان يقوؿ موالنا كخالقنا عز كجلهلل نتأمل 
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أم ليجعلن زماـ الحضارة “ الالالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم
أم “ كليمكنن لهم دينهم الذم ارتضى لهم كليبدلنهم من بعد خوفهم أمنان ”اإلنسانية في أيديهم 

م أخطار األعداء كالطغاة كمن ثم فلسوؼ يعيشوف أمناء مطمئنين يتقلبوف في نعمهم ليبعدف  عنه
كأكطانهمن لكن لمن ىذا الوعد؟ لمن  من باهلل حع  اإليماف كلمن فس ر إيماف الالادؽ ىذا 

ن ينفٍّذي شرائعو كىو “كعمل صالحان ”باالنضباط بأكامر اهلل كاالبتعاد عن نواىيو كىذا معنى قولوهلل 
بأنها ىي التي تسعد كىي التي تحقع لئلنساف رغد العيش في دنياه ك خرتو كل من التـز بهذا كاثع 

البد أف يمتعو اهلل عز كجل بالتقدـ بدالن من التخلف كالبد لهذه األمة أف يجعل اهلل عز كجل زماـ 
طغياف الحضارة في أيديها كأف يكرمها بطمأنينة العيش كاألمن بعيدان عن المخاكؼ كبعيدان عن 

الطغاة فهل التزمنا بهذا الذم ألزىمىنىا اهلل عز كجل بو؟ أجبت عن ىذا في األسبوع الماضين نعم 
مساجدنا تفيض بالماللين لكن تعالوا نضع إلى جانب ىذا الكمٍّ الكم  الهائل ااخر من أكلئك 

الكم الهائل الذين الذين جعلوا نسبتهم إلى اإلسبلـ نسبة صورية شكلية فلكلوريةن تعالوا ننظر إلى 
إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان ”أعرضوا عن شعائر اهلل ككجباتو كفي مقدمتها الالبلة 

ن تعالوا إلى أكلئك الذين يرفعوف فوؽ رؤكسهم لواء الحداثة كينظركف إلى التاريخ األغر “موقوتان 
ي تتعارض مع الحضارة اإلنسانية اإلسبلمي الماضي على أنو عىوده إلى الظبلمية كعىوده إلى القيود الت

المثلىن أليس كذلك! ىذا ىو السبب في أف اهلل عز كجل لم ينفذ في حقنا ما ألـز بو ذاتو العليةن 
أين ىو العمل الالال ن كالعمل الالال  كلمة تستوعب كل  ما في كتاب اهلل من شرائع كأكامر 

من كاف يريد الحياة الدنيا ”بياف اهلل بقولوهلل كتحذير من النواىي. أما القانوف الثاني الذم يعبر عنو 
نوؼ إليهم أعمالهم ”انظركا إلى قولوهلل “ كزينتها نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف

أم كل من بذؿ جهدان في سبيل الوصوؿ إلى غايةن كل من بذؿ عرقانن كل من أضنى نفسو “ فيها
يع الغاية التي سعى إليها مؤمنان كاف أك كافرانن كل في سبيل ىدؼ البد أف يكرمو اهلل عز كجل بتحق

أمة أضنت نفسها كأتعبت أيامها كلياليها في سبيل الوصوؿ إلى حضارةن في سبيل الوصوؿ إلى 
مظهر من مظاىر العيش الرغيد أك نعمة من النعم أيان كانت كأتعبت نفسها في ذلك فلف اهلل قد 

إلى الغاية التي كانت تػىتىطىل بيها ىذه األمةن فلف كانت مؤمنة ألـز ذاتو العلية أف يوصلها في الدنيا 
 فذلك نعيم عاجل ككعد بنعيم  جلو أيضان كإف كانت غير مؤمنة فلف اهلل

أكلئك الذين ليس لهم في ااخرة إال النار كحب  ما ”يكرمها بما سعت إليو في الدنيا ثم يقوؿهلل 
ًرؼى الجواب يا عباد اهلل. ىذه األمم التي تعيش في ن إذان عي “صنعوا فيها كباطل ما كانوا يعملوف
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هىا كبذلها  لىتػٍ الغرب كننظر فنرل حضارتها تتألع بالشكل على أقل تقديرن حضارتها نتيجة جهود بذى
ن نسيج جهاد بذلتو  من قبل ااباء كاألجدادن الحضارة الركمانية إنما ىي نسيج جهودن نسيج علـو

ك األمم جهود  بائهم بل جهود أنفسهم أيضان فما االعتراض على تلك األمم ككرث اليـو أحفاد تل
من كاف يريد ”أناس ألـز اهلل عز كجل ذاتو العلية أف يحقع لهم في الدنيا ما قد سعوا من أجلو 

ن أما نحن فتعالوا نتساءؿهلل “الحياة الدنيا كزينتها نوؼ إليهم أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف
بازخة التي تمتع بها تاريخنا األغر نتيجة ماذا كانت؟ أفكانت نتيجة جهودو الحضارة اإلنسانية ال

بذلها العرب في جزيرتهم العربية كالجهود التي بذلها الركماف كاليوناف؟ أفكانت الحضارة التي 
أشرقت للتٌو فجأة في الجزيرة العربية ثم انتشر إشراقها إلى العالم كلو نتيجة جهودو قاـ بها 

لمية عكف عليها أكلئك األعراب الجاىلوف؟ ال يا عباد اهللن كلكم يعلم أف الجزيرة كدراساتو ع
مجدٍّدىةن  rالعربية كانت مضرب المثل في الجهالة كالتخلف كلكن لما أشرقت بعثة المالطفى 

رسالة اإلسبلـ التي ارتضاىا اهلل عز كجل لعباده سرعاف ما أقبلوا إلى ىذه الرسالة فآمنوا بها أكالن 
أخلالوا هلل في تنفيذىا ثانيان كااللتزاـ بها كالجهاد دكنها ثالثان عندئذو قفز بهم قضاء اهلل عز كجل ك 

كإحسانو إلى قمة التقدـ فجأة كطفرة دكف أف يتخذكا إلى ذلك مسلك التعلم كمسلك العلـو 
كمسلك الجامعات التي أقيمت كمسلك الجهاد كالضنى في سبيل الحضارة كما فعلت 

ورية الركمانية كاليونانيةن طفرة قفز بهم إحساف اهلل عز كجل إلى قمة الحضارة خبلؿ اإلمبراط
عشرين عامانن بأم سر؟ بسر انضباطهم بأكامر اهللن بسر تمسكهم بالدؽ برسالة اهللن فحع عليهم 

كعد اهلل الذين  منوا منكم كعملوا الالالحات ليستخلفنهم في األرض  ”أف ينفذ اهلل فيهم قولوهلل 
ن كاليـو إلى ما  ؿ حاؿ أكلئك الناس بل أحفاد أكلئك الذين “استخلف الذين من قبلهمكما 

أخلالوا هلل؟ إنكم لتسمعوف كإنكم لتركف أف كثرة كبرل من الناس تتبـر بهذه الرسالة التي شرفت 
تاريخنا كشرفت سلفنا كأجدادنان إنكم لتعلموف أف في الناس كثرة يالفونها بالظبلمية كيالفوف 

ن إلى ذلك التاريخ بالرجوع إلى عهود الظبلـن كإنكم لتعلموف أف في أحفاد ذلك الرعيل من الحني
يسيل لعابو على أنظمة الغربن من يريد أف يبتعد عن نظاـ األسرة اإلسبلمية التي شرفها اهلل 
إلى  بالحضارة اإلنسانية المثلى كيريد أف يقتفي كراء  ثار الغرب في أمر األسرة التي تحولت اليـو

أطبلؿن إنكم لتعلموف ذلك فما الغرابة في أف يعود األمر بنا نحن المسلمين شيئان فشيئان إلى ما كنا 
عليو قبل بعثة المالطفىن لساف الحاؿ يقوؿ يا عباد اهللن لساف حاؿ سنن اهلل يقوؿهلل لقد رأيتم ألع 

إليكم من السماء  الحضارة كتمتعتم بو عندما كنتم صادقين كمخلالين لرسالة اهلل التي ىبطت
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كرأيتم كيف أف اهلل قفز بكم قفزان كبطفرة كخبلؿ عشرين عامان إلى قمة الحضارة اإلنسانية كأنواع 
التقدـن كاليـو ما دمتم قد اجتويتم ىذا السلم الذم رقى بكم كما دمتم قد تبرمتم بو تنظركف إليو 

فارجعوا إلى ما ”منو إذان فتعالوا  نظرة اشمئزاز كنظرة من أكل من طعاـ ثم أكل حتى مل  كقػىرىؼى 
ن إف كانت لكم جهوده بذلتموىا في سبيل حضارة فلكم أف تحالنوا “أترفتم فيو كمساكنكم

حضارتكم بجهودكم التالدة كأما إف كانت حضارتكم ككاف تقدمكم كل ذلك جاء طفرة بسبب 
اء ىذا العز الذم متعكم صدقكم مع اهلل كبسبب التزامكم ألكامر اهلل كاليـو أردتم أف تخلعوا رد

اهلل بو إذان عليكم أف ترجعوا إلى ما قد كنتم عليون ما الغرابة في ىذا! فلف جاء من يقوؿ كلكن 
لماذا ال يرجع أكلئك الناس في غرب العالم أيضان إلى التخلف كىم أيضان معرضوف بل أكثر منان 

الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاتو معرضوف عن رساالت اهللن الجوابهلل عودكا إلى القانوف الثاني 
العليةن أكلئك ناس بذلوا العرؽ في سبيل ما كصلوا إليون أكلئك أناس كرثوا ىذه الحضارة عن أبو 
عن جدٍّ عن تاريخو أغر  قديم فمن حقهم أف ينالوا ثمرات جهودىمن من حقهم أف ينالوا الغايات 

ف يريد الحياة الدنيا كزينتها نوؼ إليهم من كا”التي حفيت أقدامهم سعيان إليها كأنا ال أظلم 
تعالوا أضرب لكم ىذا المثل يا عباد اهلل لعلو يجسد ما “. أعمالهم فيها كىم فيها ال يبخسوف

أقوؿن رجل شهم كريم غني مر  بأسرة تعيش في العراءن تعاني من الفقرن تعاني من العدـ كالضنىن 
في دارو رائعة منيفة فيها كل أنواع النعيمن فيها   أخذتو الشفقة على ىذه األسرة فحلمها كأسكنها

كل ما لذ  كطاب كأجرل على ىذه األسرة أيضان جرايةن من الماؿ ال تنقطعن مرت مدة من الزمن 
كاألسرة ال تنكر فضل ىذا اإلنساف كلكن لما تكاثرت النعمة أمامها كلما تقلبت بمزيد من 

أفراد ىذه األسرة نسي أفرادىا ىذا الذم تفض لى  الرفاىية فالرفاىية كطاؼ سكر النعيم برؤكس
ي أف كنسياف فضلون شيءه منطقي كطبي عليهم كأخذكا يظهركف لو اإلعراض عنو كالتعالي عليو

يطرؽ عليهم الباب فيقوؿ يبدك أنكم استغنيتم ااف عني كلم تعودكا بحاجة إلي فاخرجوا كانطلقوا 
الحالوؿ عليها فلف قاؿ قائلهم كلكن أال ترل إلى  كعيشوا في ممتلكاتكم التي تعبتم في سبيل

البيوتات األخرل لماذا ال تخرج أصحابها منها أيضان سيقوؿ لهم ال أكلئك تعبوا كملكوا ىذه 
األرض كابتنوا عليها ىذه البيوت فنالوا حظوتهم بعرؽ جبينهم ال ينبغي أف أخرجهم أما أنتم فبل 

الدار أشياء فاخرجوا إلى ممتلكاتكمن أقسم بالعلي تملكوف شيئانن لعلكم تملكوف خارج ىذه 
األعلى يا عباد اهلل أف ىذا المثل صورة مالغرة عن حاؿ المسلمين في ىذا العالر كأسأؿ اهلل عز 
كجل أف يوقظ المسلمين إلى الشرؼ الذم متعهم بو كأف يعيدىم إلى ألع الحضارة اإلنسانية 
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كانوا صادقين مع اهللن عندما كانوا أمناء مع شرع اهللن المثلى التي متعهم اهلل عز كجل بها عندما  
عندما كانوا يرفعوف الرأس عاليان بذؿ عبوديتهم هللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه 

 يغفر لكم.
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 ا الفضائيات لما شرع اهلل عز كجلاستخداـ الميسىخ رىات كمنه

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هللن
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

هلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو ا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

لحياة الدنيا ككضعو بين يدم اإلنساف إنما أكجده إف كل ما خلقو اهلل سبحانو كتعالى في ىذه ا
لخيره كأكجده لتحقيع سعادتو كرغد عيشو كلكن بشرط أف يستعمل اإلنساف ىذا الذم أكجده اهلل 
عز كجل كسخره لو كجعلو خادمان بين يديو بشرط أف يستعملو على الوجو الذم أكصاه اهلل عز 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل كجل بو كبالطريقة التي أمره بها. أال تذكركف

 

ًميعان( ]البقرة هلل  لىعى لىكيم م ا ًفي األىٍرًض جى  [ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 

 –كما يقوؿ العلماء   –)خىلىعى لىكيم( أم لسعادتكمن لخيركمن لتحقيع أسباب رغد عيشكمن كالبلـ 
نساف لبلختالاص كال يكوف الشيء مختالان بهبةو من اهلل لو إال كىو خيره لو. كالمفركض في اإل

الذم عرىؼى اهلل ك من بو كأصغى إلى بيانو كتوصياتو أف يػيٍقًبلى إلى ىذه الميسىخ رىات التي أكجدىا اهلل 
سبحانو كتعالى لو طبع النهج الذم رسمو اهلل لو كأف يستعمل ذلك كلو طبع التوصيات التي 

ان للرقي بو إلى رغد الدنيا قبل رغد  أكصاه اهلل سبحانو كتعالى بهان كإذا ىي جميعان تكوف سيل مى
 ااخرةن كإذا ىي جميعان تالب  سببان لسعادتو الدنيوية كاألخركية.
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من يستجيبوف لرعونات نفوسهم كيستجيبوف ألىوائهم في  –كلعلهم أكثرىم  –كلكن في الناس 
اإلقباؿ على ىذه الميسىخ رىات التي أكجدىا اهلل سبحانو كتعالىن كبدالن من أف يكونوا  مرين 

لنفوسهم كرعوناتهم يدعوف أنفسهم تكوف ىي اامرة لهم كىي القائدة لهم كمن ثم فلف كثيران من 
ىذا الذم أكجده اهلل عز كجل في ىذه الحياة الدنيا يتحوؿ إلى سبب للشقاء كإنما خلقو اهلل عز 

 إذ قاؿ تعبيران عن ىذا المعنىهلل كجل سببان للسعادة كالخيرن كصدؽ المتنبيُّ 

 رك بى المرءي في القناًة سنانا الزمافي قناةن          كلما أنبتى 

ها اهلل بين يديو المطلوب من اإلنساف الذم عرؼ ربو عندما يجد ىذه المسخرات التي كضع
 مالداقان لقولوهلل

لىعى لىكيم م ا ًفي ا ًميعان( ]البقرة هلل )ىيوى ال ًذم خى  [ِٗألىٍرًض جى

 ها لما يرضي اهلل سبحانو كتعالى.اهللن أف يستخدمأف ييسىخٍّرىىىا على النحو الذم شرع 

لرعوناتهمن ألىوائهم  –كما قلت لكم  –كلكننا ننظر فنجد أف في المسلمين كثيرين يستجيبوف 
كشهواتهم في كضع النهج الذم ينبغي أف يستعملوا بو ىذه النعم التي أكرمهم اهلل عز كجل بها. 

سببان لرقيهم إلى سعادة الدنيا كااخرة يالب  سببان للهوم بهم إلى كإذا بهذا السُّل ًم الذم نالىبىوي اهلل 
 أكدية الشقاء كالهبلؾ.

 

ثىات التي لم تكن موجودة في  كأنا إنما أريد أف أتحدث في موقفي ىذا عن كاحدو من الميٍستىٍحدى
 رة.لكثيتالورنا في األزمنة السابقة كإنما عرفها اإلنساف اليـو أال كىي ىذه األقنية الفضائية ا

أريد أف أقوؿ لكم أكالن يا عباد اهللهلل إف العلم مهما تنوع كدؽ  ال يمكن أف يوجد شيئان معدكمان في 
الكوف كإنما كظيفتو كانت كال تزاؿ أف يكتشف أموران أكجدىا اهلل سبحانو كتعالى ربما كانت 

 تفادة منها.السمجهولة ككظيفة العلم أف يهدم أصحابو إلى اكتشافها كأف يهديهم إلى سبل ا

 داخلة تحت عمـو قوؿ اهلل عز كجلهللىذه األقنية الفضائية 

ًميعان( ]البقرة هلل  لىعى لىكيم م ا ًفي األىٍرًض جى  [ِٗ)ىيوى ال ًذم خى
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كلكننا ننظر فنجد أف كثيران من المسلمين يختلفوف إلى المساجدن يحضركف الجماعات 
تهم سامركا ىذا الشيء الميٍستىٍحدىث إلى ما بعد كالجيميعىات فلذا جاء المساء كعادكا إلى بيو 

كساىركه سهرة ينفقوف فيها الوقت كلو على شيء لم  –كلربما إلى لمعة الفجر  -منتالف الليالي 
ـى ىذه النعمة من أجلها كفي سبيلهان فما المراد كما المطلوب من  يأذف اهلل عز كجل أف تيٍستىٍخدى

 اإلنساف المسلم يا عباد اهلل؟

 

المطلوب أكالنهلل أف يػىٍعيى كصايا اهلل سبحانو كتعالى في محكم تبيانو كأف يعلم أف اهلل عز كجل 
عندما أمره بما أمره بو إنما أراد من ذلك تحقيع سعادتو كإنما نهاه عما نهاه عنو إبعادان لو عن 

ىذه الحقيقة  مطارح الشقاء كأسباب الهبلؾ. ينبغي للمسلم أف يكوف ذا ثقةو باهلل عز كجل عالمان 
 ىيمنت على نفسو كيقينو كعقلو.

 

 أف يػىٍعيى قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل –كقد  من باهلل سبحانو كتعالى  –ثم إف على المسلم 

 

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحل هلل   [ٕٗ)مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

 

قرنها باإليماف كالعمل  –كىي تجمع كل مقومات السعادة  –لهي الحياة الطيبة قػىرىفى البياف اإل
 الالال ن كمعنى ذؿ

 

 [ُٔهللَٗ ُٔ.ُِ.ِٔعبد المنعمن ]

ؾ أف الحياة الطيبة رىن بهذا النهجن رىن بهذا السلوؾن فمن التـز نهج البارم سبحانو كتعالى 
يى حياة طيبة في دنياه كفي  خرتو. كلكن كأكامره التي خاطبو اهلل عز كجل بها فبل ريب أنو سيح

ما أكثر من يعرض عن ىذا البياف اإللهين لعلو ال يثع بقرار اهلل عز كجل كحكمو أك لعل شهواتًًو 
أقوؿ إنها نعمة كلكنو  –كأىواءىه ىي التي تهيمن عليو. يػيٍقًبلي في أمسيات الليالي إلى ىذه النعمة 
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إقباؿ الظمآف إلى الماء المل  األجاج كلما شرب منو كأسان أغرتو  يػيٍقًبلي إليها –يحوٍّلها إلى نقمة 
بالكأس الثانيةن ثم إف الثانية تغريو بالثالثة كالرابعة إلى أف يتمزؽ منو الكبد كإلى أف يرمي نفسو في 

 أحضاف الشقاء كالهبلؾن أليس كذلك يا عباد اهلل.

 

ادىا كيسرم األنس ما بين الزكج كالزكجةن كانت األسرة متواصلةن متآلفةن يسرم الود ما بين أفر 
ااباء يرعوف أكالدىم كيحرسونهم بالتواصي كالنالائ  فػىتػيٍقبىلي نالائحهمن كاألكالد كاألبناء يتوجهوف 
إلى  بائهم بالبر كاالنقيادن كالود يتألع في الدار. فلما تسرب ىذا الشيطاف إلى بيوتهم ما الذم 

 حالل؟

 

تهم جميعان ليتكلم ىون انقطعت صلة القربى مما بين أكلئك األفراد لما تشىر بى ىذا الذم أسك
كانقطع حبل المؤانسة مما بين الزكج كالزكجةن بردت العبلقة ثم تحوؿ البركد إلى خالاـ فللى 

 شقاؽن كأنا أصف لكم كاقعان كثيران ما يقعن كلعلكم جميعان يعلم ىذه الحقيقة التي أبينها.

 

 هلل؟أين يقع الخطأ يا عباد ا

 

 ما ينبغي أف نتالور أف  ىذا األمر الميٍستىٍحدىث شرٌّ أرسلو اهلل عز كجل إلينا ال.

 

كل ما أكجده اهلل عز كجل إنما ىو في حقيقتو نعمة كلكن اهلل عز كجل يأمرنا أف نستعمل ىذه 
ة تتحوؿ عندئذو النعمة بالطريقة التي يػيبىالٍّرينىا بها كيحذرنا من أف نستعملها بطريقة أخرل كإذا بالنعم

 إلى نقمة. ىذه ىي الحقيقة.
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نافذة تسرم إلى البيوتن بوسعك أف تكوف القىيٍّمى عليهان بوسعك أف تستجيب ألمر اهلل عز كجل 
فيما خاطبك بون تنقٍّي ىذه النافذة من الشوائبن تختار منها ما يياٍلًل ي أمرؾن تختار منها ما يدخل 

 عز كجلن تختار منها ما يكوف عونان لتربيتك ألكالدؾن ما يكوف في الل ٍهًو المباح الذم شرعو اهلل
 عونان لدفعك إلى مزيد من االنضباط بأكامر اهلل سبحانو كتعالى.

 

 كسبيل ذلك أف تكوف الحاكم على نفسك األم ارة كأال تدع نفسك األمارة تكوف حاكمان عليك.

 

 ىذه ىي الحقيقة التي ينبغي أف نتبينها.

 

 خطأ يا عباد اهلل؟أين يكمن ال

 

ال يكمن الخطأ في أمورو كثيرةو ال تكاد تيٍحالىى أكجدىا اهلل عز كجل بيننا. كل ما أكجده اهلل نعمة 
 في حقيقة األمرن كصدؽ اهلل القائلهلل

 

ًميعان( ]البقرة هلل  لىعى لىكيم م ا ًفي األىٍرًض جى  [ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 

 لىكيمن أم لمالالحكم.

 

 في عدـ االنقياد ألمر اهللن في عدـ االستجابة لوصايا اهلل سبحانو كتعالى.كلكن الخطأ يكمن 
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أنا ال أريد أف أتحدث عن النتائج االجتماعية التي كانت نتيجة إلقباؿ الناس على ىذا األمر 
ًث بشكل كيفي ال بشكل انتقائين ال أريد أف أتحدث عن أثر ذلك على المجتمعن على  الميٍستىٍحدى

وظائفن على المهاـ التي أنيطت بأناس لم يعودكا يستطيعوف أف يؤدكىا حع أدائهان الدكائر كال
 كإنما أريد أف أتحدث عن أثر ذلك على األسرة.

 

 كم من بيوتو دار فيها رحى الشقاء من كراء الخطأ في استعماؿ ىذه النعمة.

 

 إلى فراؽ كطبلؽ. كم من بيوتو كانت المودة ساريةن فيها بين الزكجين  ؿ األمر من بعد ذلك

 

 كم من بيوتو شيًغلى فيها ااباء عن رعاية األبناء كأعرض األبناء فيها عن االنقياد لآلباء.

 

 ىذا المعنى ينبغي أف نعالجو يا عباد اهلل.

 

 شيء  خر ألفت نظركم إليو كلكن الوقت يضيع عن معالجتو.

 

لتدخل الريب كالشك في إيماف ىذه أقنية فضائية تتكاثر لتدخل الريب في عقائد ىذه األمةن 
 األمة بربهان بوحدانية ربهان بنبوة رسولهان بكتابها المنػزؿ.

 

كأنا ممن ال يرل بأسان في أف تكوف ىنالك أقنية تبشيريةن فلكلٍّ أف يعبر عن قناعاتو كلكل أف يعبر 
ر أيما إنكار أف تيسىخ رى عن ري ه الفكريةن كأنا مع المثل القائلهلل دع الزىرات كلها تتفت . كلكنني أنك

ىذه األقنية للهجـو على إيماننان للهجـو على يقيننا بموالنا كخالقنان للهجـو على نبوة نبينا محمدو 
r.ن للتشكيك بكتاب اهلل عز كجل المنػزؿ كحيان على رسولو خطابان لنا 
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ن الهجـو أك الن نحن ال نفعل ذلكن نحن المسلمين ال نؤيد ىذان ال نوجو ألسنتنا بشيء م
اإلقذاع أك إدخاؿ الريبة إلى أفئدة أناس  خرين طاب لهم أف يتبنوا معتقدات  خرل. نعمن ىكذا 

 ربانا إسبلمنان ىكذا ربانا قر ننان ىكذا قاؿ اهلل لرسولو أف يخاطب ااخرين قائبلنهلل

 

( ]سبأ هلل  ًإن ا أىٍك ًإي اكيٍم لىعىلىى ىيدنل أىٍك ًفي ضىبلؿو مًُّبينو  [ِْ)كى

 

نعم. نحن ننأل عن ىذا األسلوب كنترفع فوؽ ىذه الطريقة. ليس في أفئدتنا حقده على من سلك 
مسلكان  خرن على من اعتنع رؤلن أخرل في العقائدن أجل. نسأؿ اهلل لنا كلهم أف يجمعنا على 

 الحع.

 

كلكن يا عجبان ألكلئك الذين يخاطبوف كىًمارتهم فبل يطيبوف لهم أف يػيعىرٍّفيوا الناس على المعتقدات 
الدينية التي يتبنونها كيعتنقونها كإنما يطيب لهم الهجـو على قر ننان يطيب لهم الهجـو نبينا 

 .rمحمد 

فأقوؿ يا عباد اهللهلل كل ما  أف أعالج ىذا األمر بأكثر من ىذه اللفتة كلكن ينبغي أف أعودال أريد
أكجده اهلل عز كجل في ىذا الكوف نعمة فلياكم أف تقلبوه إلى نقمة. ىذه الفضائيات تعاملوا معها 
على النحو الذم يرضي اهللن تعاملوا معها على النحو الذم يزيدكم سعادة في الدنيا كااخرةن 

م كأىوائكم. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر كإياكم أف تستجيبوا في تعاملكم معها لرعوناتكمن لشهواتك
 اهلل العظيم.
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 كال يمؤل جوؿ ابن  دـ إال التراب كيتوب اهلل على من تاب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

يـو الدين. كأكصيكم أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى
  تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

ظاىرة تتكرر أمامي أحسب أف من الخير أف نشترؾ في الوقوؼ عندىا لعلنا نقطف منها العبرة 
 ا من ىذه الظاىرة.كالدرس اللذين ينبغي لكل مؤمن أف يقتطفهم

محدكد فأسألو عن حالو كإذا بو يستغرؽ في حمد اهلل عز كجل أقف أماـ إنساف مسلم ذم دخل 
كشكره كيعبػٍّري بلساف يكاد قلبو يسبقو إلى التعبير عن عظيم النعمة التي يتقلب بها كعن ااالء 

اإللهية التي يتلقاىا من ربو سبحانو كتعالى. كأنظر إلى الدار التي ىو فيها كإذا بكل ما فيها كبكل 
 قةن تشكو الفقر كالقلة.تشكو الفازكاياىا 

كيالادؼ أف أجد كاحدان من ىؤالء األثرياء الذين أكرمهم اهلل سبحانو كتعالى بالغنى الفاحشن 
أسأؿ الواحد منهم أيضان عن حالو كإذا ىو يطلع الزفرات الحارة يشكو فقد السيولةن يشكو سوء 

الحاؿن يشكو الخسارة المتواليةن كيمضي يطيل الكبلـ في الشكول من العجز المادم كمن 
لة الغائبة كمن القهر االقتالادم. كأتأمل في الدار التي ىو فيها كإذا ىي مليئة بكل أصناؼ السيو 

المتع كبسائر أدكات الترؼن إذا ىي مشحونة بكل ما يحتاج إليو اإلنساف من ضركريات أك 
 ميزاف الترؼ.حاجيات أك ما يدخل في 

 مما يثير العجب؟! –أيها اإلخوة  –أليس ىذا 
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دكد غارقوف في شكر اهلل كحمدهن ال يشعركف إال بالمزيد من فضلون كأصحاب ذكم الدخل المح
الثراء الكبير الفاحش يظلوف يزفركف الزفرات المتوالية يشكوف فقد السيولةن يشكوف الحالة 

 المادم الذم يعانوف منو. االقتالادية المتراجعةن يشكوف العجز

 حديث الالحي  الذم يركيو الشيخافهللفي ال r بقوؿ رسوؿ اهلل –يا عباد اهلل  –إف ىذا يذكٍّرني 

)إذا كاف البن  دـ كادو من ماؿ ابتغى إليو ثانيان كإذا كاف لو كادياف من ماؿ ابتغى إليو ثالثان كال يمؤل 
 تاب(.جوؼ ابن  دـ إال التراب كيتوب اهلل على من 

 ينهي العجب كيبين السبب. rىذا الذم يقولو رسوؿ اهلل 

إذا أغدؽ اهلل عز كجل عليو النعمة كتوالت عليو ااالء  –يا عباد اهلل  –ف إف من شأف اإلنسا
كأكرمو اهلل سبحانو كتعالى برغد العيش أشكاالن كألوانان تفجرت في نفسو الرغبات للمزيد من ىذا 
الذم أكرمو اهلل عز كجل بو فيتجو طموحو كتتجو أطماعو إلى األحبلـ التي تحتضن الرغبة في 

زيدن يتذكر ىذا الذم يطم  إليو كينسى ىذا الذم قد أنعم اهلل بو عليو. تنسيو النعمةي المزيد كالم
المنعمى كينسيو رغد العيش ىذا الذم يتمتع بو كمن ثم فلنو إنما يتفكر في أحبلمو كاالستزادات 
و التي يطمع فيها. فلف سألو سائل عن حالو التي ىو فيها عبر لو عن تعلقو بالمزيد كنسي أف يحدث

 ا. كىذا من معاني قوؿ رسوؿ اهللهللعن النعمة كشكر اهلل سبحانو كتعالى عليه

 كادو من ماؿ ابتغى إليو ثانيان(.)إذا كاف البن  دـ 

يفجٍّري لديو  لم يقلهلل إذا كاف اإلنساف مكتفيان كإنما قاؿهلل )إذا كاف لو كادو من ماؿ(ن ىذا ىو الذم
 الرغبة في المزيد.

 أصعب من صبر الفقير.ف شكر الغني كمن ىنا كا

الغني لكي يشكر البد أف يسخٍّر النعمة التي أنعم اهلل بها عليو فيما يرضي اهلل سبحانو كتعالىن 
 الذم شرعو اهلل. كالبد أف يغلع على نفسو األبواب المحرمة كيبقي بابان كاحدان ىو الباب

  سبحانو كتعالى ممتدةن إليو.أما الفقير فما أيسر عليو أف يالبرن كمهما كاف فقيران سيجد نعم اهلل
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كم في ىؤالء المترفين الذين أغدؽ اهلل عز كجل عليهم من النعم   –يا عباد اهلل  –تعالوا نتساءؿ 
المزيد كالمزيدن كم من ىؤالء من يلتـز كردان دائمان من ذكر اهلل عز كجل كقراءة كتاب اهلل سبحانو 

األعماؿ كم في ىؤالء من يقـو كلو في الهزيع اليسير كتعالىن كم في ىؤالء الذين ييسىم وف برجاؿ 
كاألخير من الليل يقف بين يدم مواله الذم أنعم عليو مناجيانن يسجد يطيل السجود شاكران 
حامدانن يحمد اهلل عز كجل كيستغرؽ في الثناء على اهلل سبحانو كتعالىن كم في ىؤالء الذين 

شطآفن كم فيهم من إذا دخل داره كقف أماـ التحف  يسبحوف في بحارو من النعم قد ال تكوف لها
التي تزداف بها زكايا داره كنظر إلى التحفة الواحدة فعلم أف قيمتها تيسر التزكيج لشاب فقير من 
ىؤالء الذين يالبركف على ألكاء الغريزةن من ىؤالء الذين يالبركف على حرارة الغريزة انتظاران للفرىًج 

 ة لتزكيج كاحدو من ىؤالء الشباب.عز كجل فيجعل من ىذه التحفة كسيلالذم يأتيهم من عند اهلل 

أعود فأقوؿ كم في ىؤالء المنعمين المترفين الذين يىٍسبىحيوف في يمٍّ من نعم اهلل عز كجل من 
 يربطوف النعمة بالمنعم كيجعلوف ألنفسهم كردان دائ

 

األسحارن يتخذكف من أفئدتهم النابضة  مان من االرتباط باهللن يجعلوف ألنفسهم كردان من القياـ في
كسيلة رحمة بمن ابتبلىم اهلل عز كجل بون كالبارم سبحانو كتعالى ىو الذم ابتلى الغني بالفقير 

 كابتلى الفقير بالغنيهلل

 

نىةن أىتىاٍلًبريكفى كىكىافى رىبُّكى بىاًليران( ]الفرقافهلل  [.َِ)كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ

 

 هلل سبحانو كتعالى.ىكذا يقوؿ ا

كلربما كاف غناىم يتجاكز  –عهدان مر  بهذه البلدة المباركة. كاف األغنياء  –يا عباد اهلل  –سقى اهلل 
كانوا في كىضىً  النهار تجاران فلذا جاء المساء تحولوا إلى طبلب علم   –غنى أغنى الناس اليـو 

شرعي في حلقات العلم الكثيرة ساعة كتأب  كل كاحدو منهم في المساء كتابو ينتجع العلم ال
كساعتين من الليلن ثم إذا أقبل الالباح أسرع كل كاحدو منهم إلى المسجد المجاكر ياللي الفجر 
جماعةن ثم يعود إلى الدركس العلمية يدرس الفقو ثم التفسير ثم التوحيد حتى إذا أقبل الضحى 
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سوف بو فلذا ارتفع النهار كاشتدت لفحة عاد الواحد منهم إلى داره يجلس مع أىلو يؤنسهم كيستأن
 شمس الضحى عادكا إلى متاجرىم.

 

سقى اهلل عهدان كاف تجار ىذه البلدة على ىذه الشاكلةن صلتهم باهلل عز كجل عامرة بمقدار ما 
 صلتهم بالسوؽ أيضان عامرة كغامرة. أكلئك ىم الذم كصفهم اهلل عز كجل بقولوهلل

 

اًة يىخىافيوفى يػىٍومان تػىتػىقىل بي ًفيًو )رًجىاؿه ال تػيٍلًهيًهٍم ًتجىا ًإيتىاء الز كى ًإقىاـً الال بلًة كى رىةه كىال بػىٍيعه عىن ًذٍكًر الل ًو كى
ٍيًر اءي بًغى اٍلقيليوبي كىاألىٍبالىاري. لًيىٍجزًيػىهيمي الل وي أىٍحسىنى مىا عىًمليوا كىيىزًيدىىيم مٍّن فىٍضًلًو كىالل وي يػىٍرزيؽي مىن يىشى 

( ]النور هلل ًحسى   [.ّٖ-ّٕابو

 كيف تجدكف رد  العجز على الالدر  كانظركا إلى  خر ىذه ااية

(. )كىالل وي يػىٍرزيؽي   مىن يىشىاءي ًبغىٍيًر ًحسىابو

ىؤالء الذين يدخركف جزءان كبيران من أكقاتهم هلل ىؤالء الذين يساىركف علـو الشريعة اإلسبلمية 
أف يتبيػ نيوه في معامبلتهم التجارية كغيرىان ىؤالء ربما قاؿ  لكي يتشبعوا بالنهج األمثل الذم ينبغي

قائل إنهم خسركا ىذه األكقات ككاف بوسعهم أف يدخركىا ألعمالهم التجارية كخططهم الربحية 
 كلكن اهلل يعدىم بأنو سيعوٍّض كلسوؼ يرزقهم بغير حساب ككاف يرزقهم بغير حساب.

 

يهم سيما العبودية هللن رأيتهم ال ينفكوف عن محراب لقد رأيت ىؤالء األغنياء كلكني رأيت ف
 العبادة كالعبودية هلل سبحانو كتعالى.

 

عباد اهللهلل أنا أنظر إلى مجالس الذكر الكثيرة في ىذا البلد الطيب كأنظر إلى مجالس العلم 
الكثيرة في ىذا البلد الطيب فماذا أرل؟ أرل ذكم الدخل المحدكدن أرل الفقراءن أرل ىؤالء 

الذين يتدانوف عن تلك الرتبة الدنيوية العاليةن أراىم ىم الذين تمتلئ بهم المساجد كأماكن الذكر 
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فبل أجد كاحدان  –أقولها بالراحة  –كالعبادة ككم بحثت يمينان كشماالن عن ىؤالء رجاؿ األعماؿ 
 منهم إال من ندر كربما كاف ذلك في بعض األحياف.

 

أيها اإلخوة إذا أكـر اهلل عز كجل  –كأسأؿ اهلل أف يسمعهم كبلمي  –أال فليسمع ىؤالء اإلخوة 
عبدان بالنعمة فمن اللـؤ أف يشتغل بالنعمة كينسى المنعمن إذا أكـر اهلل عز كجل عبدان بالعطاء فمن 

 اللـؤ أف يالب  عبدان للنعمة كأف ينسى المنعم المتفضل.

 

 من الذم أعطاني؟ اهلل.

 

 ش؟ اهلل.من الذم أكرمني برغد العي

 

كلكن أفيحسب ىؤالء اإلخوة أف السعادة في الكم الذم يفيض بو الالندكؽ المالي؟ ال. السعادة 
في الشعور الغمر الذم يجعل اإلنساف عندما يشاء اهلل كيتجلى عليو بانشراح الالدر يشعر 

 ة القلبية التي تهيمن على كيانو.بالرقال

رب رجل لم يكرمو اهلل عز كجل بالغنى الوفير لكن اهلل تجلى عليو بالرحمة الغامرة فهو في كل 
 بسركر ال يستطيع البياف أف يالفو.حركاتو كسكناتو سعيد يتمتع برغدو من العيش كيتمتع 

كرب رجل أكرمو اهلل عز كجل بالعطاء الوفير كاألرقاـ الكثيرة الطويلة من الماؿ كلكن انظر إلى 
حالو تجد الضنى يسرم في كيانون انظر إلى األمسيات التي يعود فيها إلى داره كانظر كم يتقلب 

 مواله كخالقو سبحانو كتعالى. أالفي فراشو ريثما يستقبل نعمة الرقاد من 

( ]العنكبوت هلل )فىابٍػتػىغيوا ًعندى الل ًو ا  [ُٕلرٍٍّزؽى

 .ابتغوا الرزؽ باالنقياد ألمر اهلل سبحانو كتعالى
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ليس ىنالك عسر اقتالادم أبدانن كليس ىنالك ضيع في السيولة أبدان. عطاء اهلل لم ينقطع كرزؽ 
اهلل ممتد متطاكؿ يتضاعف كلكن االبتبلء ىو الذم ينبغي أف نتنبو إليو كىو الذم ينبغي أف نلتق  

 وز المستغفرين.كه يغفر لكم فيا فالعبرة كالدرس منو. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفر 

 

 هلل تىكىف لى لي بالشاـ كأىًلهاإف ا

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

 شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
  تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

من الخالائه التي مىيػ زى اهلل عز كجل بها  rتعالوا أذكركم مرة أخرل ببعضو مما أخبر بو رسوؿ اهلل 
ذا الذم سأركيو لكم لكاف  من ذلك إال ى rشامىنا ىذهن كلو لم يكن فيما أخبر بو رسوؿ اهلل 

 كافيان.

ركو بسندو صحي  من حديث عبد اهلل بن حوالة قاؿهلل ركل أبو داكد كابن حباف كالحاكم في مستد
أم اختر لي مكانان أك بلدان ألجأ إليو  –فتنان ستقع فقلت يا رسوؿ اهلل اختر لي  rذكر رسوؿ اهلل 

فقاؿ لوهلل عليك بالشاـ فلنها خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من  –عندما تحيع ىذه الفتن 
 لى لي بالشاـ كأىًلها. تىكىف  عباده. ثم قاؿهلل إف اهلل

عباد اهللهلل أحداث كثيرة مر ٍت كانقضت في شامنا ىذهن كلها كانت كال تزاؿ شواىد على صدؽ 
 ن ككبلمو حع ال يحتاج إلى شاىد.rىذا الذم قالو المالطفى 

مر ت على شامنا ىذه تيارات فكرية جانحة مختلفةن ذىبت كما جاءت كعادت ىويتنا اإلسبلمية 
 ه تتؤلأل كضاءة في أرض ىذه الشاـ كسمائها.في شامنا ىذ
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أف تجعل من القومية دينان يحل محل مية الجانحة المتطرفة التي حاكلتمر  في ىذه البلدة تيار القو 
ـٍ اعوجاجان كانحسر ىذا التيار كعادت الهوية التي أنبأ عنها  دين كلكنها لم تالل  فاسدان كلم تػيقىوٍّ

 اءةن متؤللئة.في شامنا ىذه كض   rرسوؿ اهلل 

كمر  اليسار الفكرم كالسياسي المتطرؼ فجاءت يد التالحي  من لدف قائد ىذه األمة في ىذه 
رىٍت البلدة من ذلك التيار الجان  كعادت الهوية اإلسبلمية مرة أخرل كضاءةن  ٍِ البلدة  نذاؾ فطىوي

 تتؤلأل.

هذه الشهادة أف نستعلن بهذه الذم شهد لشامكم ب rعباد اهللهلل أليس من الوفاء مع رسوؿ اهلل 
 الهوية دائمان؟

 

لها أف نستعلن بهويتنا اإلسبلمية في كل  rأليس من الوفاء مع شامنا ىذه بل مع شهادة رسوؿ اهلل 
مناسبة كعلى سائر األصعدة عند كل المنتديات كالمؤتمراتن في كل الدكائر كالمعسكرات. أليس 

 ؟!rمنا إلى رسوؿ اهلل بل نسبة أىل الشاـ إلى رسوؿ اهلل ىذا كفاءن يتطلبو الخلع كتتطلبو نسبة شا

 

عباد اهللهلل لقد راح كانقضى أكاف االستحياء بالهوية اإلسبلمية كاإلعبلف عنها. مضى ذلك 
المنعطف الذم كاف فينا من يغه بلعبلف ىذه الهوية كاالعتزاز كالتباىي بها. لقد تجلى لكل ذم 

ٍهنىا بها أعداءنا الذين يتربالوف بنا خابت كلم تنج  إال خطابان باليرة أف كل الخطابات التي  كاجى
 ـ كالمنبثع من كسطية ىذا الدين.كاحدان إنو الخطاب الديني المنبثع من عدالة اإلسبل

 آمرين ككىم مى أفواه المتربالين.ىذا ىو الخطاب الذم أعلن العالم كلو أنو الذم أسكت المت

 اإلسبلـ ىو الذم يقضي على الغلو.إف كانت ىنالك أخطار الغلو ف

 ذم يبلحع التطرؼ حتى يقضيى عليو.كإف كاف ىنالك أخطار تتمثل في التطرؼ فاإلسبلـ ىو ال

أما كلمة اإلرىاب فليس لها كجود في قاموسنا اإلسبلمي ق . كمعناىا إنما ىو كامن في قلوب 
اريخنا اإلسبلمي األغر كنستبين ما في أكلئك الذم ييالىدٍّريكنها إلينا. أما نحن فها نحن نعود إلى ت
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طواياه فبل نجد لكلمة اإلرىاب ىذه كجودان في قاموس إسبلمنا إنما ىو شيء صينٍّعى ىناؾ كصيدٍّرى 
 إلينان فلف تساءلتم عن معناه فاسألوا عن معناه أكلئك الذين ييالىدٍّريكنو إلينا.

 

يا عباد اهلل كىا نحن ننظر فنجد كيف أف الكوف كلو شهد لشامنا ىذه بما  –أليس من الوفاء 
 يتنا اإلسبلمية ىذه على كل صعيد.أليس من الوفاء اليـو أف نستعلن عن ىو  rشهد بو رسوؿ اهلل 

نعمن ىنالك أساليب كثيرة من الضغ  تيمىارىسي ضد عالمنا اإلسبلمي كتمارس ضدنا نحن أيضانن 
كلربما كجدت ىذه الممارسات بعض االستجابة في بعضو من ببلدنا العربية كاإلسبلمية البعيدة أك 

بما سمعتم فهيهات ىيهات أف  rالقريبة منا. أما نحنن أما شامنا ىذه التي أثنى عليها رسوؿ اهلل 
 سو القول األجنبية المتربالة بنا.يأتي يـو ننغض فيو الرأس لهذا الضغ  التي تمار 

 لن ننغض الرأس كلن نستجيب للضغ .يا عباد اهللن  ال

عودة  إف الضغ  الذم يقودنا إلى ما يسمى العالمية أك إلى ما يسمى العولمة. كترجمة ىذه الكلمة
 االستعمار في أسوأ مظاىره.

ىذا الضغ  ييراد بو أف نكوف تبعان ألكلئك الذين يتربالوف بنا في المبادئ كالقيمن أف نكوف تبعان 
 في الثقافة كالمعارؼن أف نكوف تبعان لهم في االقتالادن أف نكوف تبعان لهم في السياسة. لهم

 

ىذا الضغ  الذم يمارس علينا كعلى إخوافو لنا من بعيد أك قريب إنما يبتغى بو ىذه التبعية 
 في تاريخو األرعن يومان ما إلى مثل ىذه المهانة.المهينة الذليلة التي لم يالل االستعمار 

كن ىل سننغض الرأس للضغ ؟ كىل نالطبغ بهذه العولمة؟ ىل سنكوف تبعان في مبادئنا كقيمنا كل
للعدك الذم يتربه بنا؟ ىل سنالبغ ثقافاتنا بما يرضي ذلك العدك كيجعلو يالفع لنا؟ ىل سنجعل 

أنشطتنا االقتالادية تدكر في فلك أكلئك األعداء لنكوف األمة المستهلكة كتكوف ىي األمة 
 كالمالدرة؟ الالانعة

تعلن أننا لن ننغض الرأس. مبادئنا كقيمنا ستكوف مبرأة من كل  rال يا عباد اهلل. بشرل رسوؿ اهلل 
تبعية. ثقافتنا ستكوف نابعة من أرضنا ىابطة من سمائنا. اقتالادنا سيتوج بتاج اإلسبلـ دائمانن كىا 
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 سبحانو كتعالىن نسير في خطى نحن نسير قيديمىان في طريع تطهير االقتالاد من كل ما ال يرضي اهلل
حكيمة كفي تبالرة دائمة دائبةن فليضغ  ذلك العدك األرعن ما طاب لو الضغ ن نحن مكلوؤكف 

ن كأنا أعلم كأنتم تعلموف أف ىذا الضغ  يتمركز على مناىج التربية كالتعليم rببشارة رسوؿ اهلل 
المنا العربي كاإلسبلمي تغيير مناىج في ببلدنا العربية كاإلسبلميةن كلنا يعلم ذلكن يراد من ع

التربية على اختبلفها بحيث تالب  خاضعة لرؤية أكلئك يتربالوف بنا سوءانن بحيث تكوف خاضعة 
 لمرضاتهم سائرة طبع محبتهم كطبع ما تهواه نفوسهم.

 كلكن ال.

نىا على لئن خضع أناس من قريب أك بعيد عنا لهذا التغيير استسبلمان كخضوعان كخنوعان فنحن ريبػٍّ  يػٍ
أال نخضع إال لخالقنا كموالنا فق ن ريبينا على أف ننهل تربيتنا من ينبوع كتاب ربنا كسنة نبينا 

ن لن نجد فيما بيننا جنودان يمارسوف rكتاريخنا األغرن ريبينا على ىذا الذم استأمننا عليو رسوؿ اهلل 
اء ضد كجودنا الحضارمن ضد تنفيذ األكامر الالادرة إلينا من أكلئك الذين يخططوف صباح مس

كجودنا العلمي كالثقافي كاالقتالادمن ضد كجودنا اإليماني. لن يكوف بيننا ال اليـو كال في الغد 
 ن من يسخر من قيمنا الدينية. ال.القريب أك البعيد من يىٍسخىر من تربيتنا اإلسبلمية

 من أرضو يختار إليها خيرتو ىو الذم شهد لشامنا ىذه إذ قاؿهلل إنها خيرة اهلل rكيف كرسوؿ اهلل 
 اهلل تكف لى لي بالشاـ كأىلها. من عبادهن إف

ب الشاـ النابض تحدث عن الشاـ نب هنا إلى أف  عندما rكأنتم تعلموف يا عباد اهلل أف رسوؿ اهلل 
في الحديث الالحي  إذ قاؿهلل فسطاط  rإنما ىو دمشع كغوطتهان ىكذا أعلن رسوؿ اهلل 

مة الكبرل على أرضو يقاؿ لها الغوطة إلى جانبها مدينة اسمها دمشع ىي المسلمين يـو الملح
 المسلمين يومئذ. خير منازؿ

أعداء ىذا  –رسوؿ اهلل يقوؿ عن دمشعهلل إنها خير منازؿ المسلمين يومئذن كأعداء رسوؿ اهلل 
ع ذلك يتربالوف بنا كنتخيل أف تكوف لهم الغلبة على شهادة رسوؿ اهلل! حاشى. لن يتحق –الدين 
 أبدان.
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إف اهلل عز كجل إنما استودع في الشاـ من ىم أىل لحماية الشاـن كإف اهلل استودع في قلب 
دمشع من ىم أىل لحراسة دمشعن كلقد شهدت األياـ الغابرة بهذا الحع الذم أقوؿ كلسوؼ 

 ية بل العالور التالية بهذا الحع.تشهد األياـ اات

 العظيم فاستغفركه يغفر لكم.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 اٌّجؼلْٚ ػٓ هؽّخ هللا ػي ٚعً

 

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

 

اهلل أكبر من اهلل أكبر من كيد الكائدينن اهلل أكبر من مكر الماكرينن اهلل أكبر من زيغ الزائغينن 
 سخرية الساخرينن اهلل أبكرن ربنا القائلهلل

 

اًفريكفى( ]الالف هلل   [.ٖ)ييرًيديكفى لًييٍطًفؤيكا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىالل وي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

 

هللن كال  سبحاف ربي العلي األعلى الوىابن سبحاف ربي الميسىب   بكل لسافن سبحاف اهلل كالحمد
 إلو إال اهللن كاهلل أكبر. اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

 

الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجهك كلعظيم 
سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل  اهلل كحده ال شريك
إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 
 لى. أما بعد فيا عباد اهللهللتعا

 

يشعر كل مؤمن أدل شيئان من حقوؽ ىذا الشهر أك كل حقوقون يشعر بتجليات اهلل سبحانو كتعالى 
الرحمانية على عبادهن يشعر بتجليات اهلل سبحانو كتعالى بالمغفرة الواسعة على عباده في ىذا 

اسعة جزاءن كفاقان على صبرىم على الشهرن ككيف ال يقبل إليهم بالرحمة الغامرة كبالمغفرة الو 
الالياـ كمواظبتهم على القياـ كدعائهم في األسحار كفي أخه األكقات. كيف ال يكرمهم اهلل 
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سبحانو كتعالى في أعقاب ىذا الشهر المبارؾ كقد طرقوا بابون كمتى كاف بابو يػيٍغلىع دكف أحدو من 
قد التالقوا بأعتاب كرمو كجوده. ىذا الناسن كيف ال يغفر لهم سيئاتهم كلها عظمت أك صغرت ك 

ال  –ما قد كعد اهلل سبحانو كتعالى بو عباده الطائعين الذين استقبلوا ىذا الشهر كقاموا بحقو 
بل أقوؿ قاموا بحقو جهد االستطاعة. ىذا عن المؤمنين الذين كف قهم اهلل  –أقوؿ حع القياـ 

 قوصة.سبحانو كتعالى ليؤدكا حقوؽ ىذا الشهر كاملة أك من

كلكن ماذا عن أكلئك الذين أدركهم ىذا الشهر المبارؾ كىم معرضوف عنون أدركهم ىذا الشهر 
المبارؾ كىم مستخفوف بون أجل مستخفوف بون أدركهم شهر القر ف الذم تنزؿ في ىذا الشهر 
المبارؾ على السماء الدنيان أدركهم ىذا الشهر شهر القر ف كىم يسخركف بالقر ف كيستخفوف 

 اتون ماذا عن أكلئك؟بآي

الجواب عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم القائل فيما ص  عنوهلل )من أدركو رمضاف كلم يػيٍغفىٍر لو 
 فأبعده اهلل أبعده اهلل(.

 من أدركو رمضاف كلم يػيٍغفىر لون ترل من ىو ىذا الذم يدركو رمضاف كال يغفر لو؟

كجل تلحع بالمقالرين قبل أف تلحع غيرىمن كإذا  أىو المقالر؟ ال يا عباد اهللن إف رحمة اهلل عز
 لم يغفر اهلل للمقالرين فلمن يغفر؟

ىل الذين لم يغفر اهلل لهم خبلؿ ىذا الشهر أكلئك الذين لم ييًتٍ  لهم أف يقوموا الليل؟ ال. إف اهلل 
 سبحانو كتعالى ال يكلف نفسان إال كسعها.

 ر لهم؟إذان من ىم الذين أدركهم شهر رمضاف كلم يػيٍغفى 

كما قلت لكم ىم المستخفوف بهذا الشهرن ىم المستهزئوف بشعائرهن بل ىم الساخركف بقر نون 
بالقر ف الذم نزؿ في ىذا الشهر المبارؾن ىم أكلئك الذين يخططوف طواؿ العاـ لحجب إخوانهم 
المسلمين عن حقوؽ ىذا الشهرن لحجب إخوانهم عن الوقوؼ بين يدم اهللن لحجب إخوانهم 

ًر  عن اإلصغاء إلى كبلـ اهلل سبحانو كتعالىن ىم أكلئك الذين إذا ذيكٍّريكا بالالياـ أعرضوا عن الميذىكٍّ
كما أطوؿ ما يخططوف كما أكثر ما  –كتباىوا كاستكبركا على المشرعن ىم أكلئك الذين يخططوف 

 لحجب ىذه األمة المسلمة السيما في ىذه البلدة المباركة عن دين اهلل –يعكفوف على خططهم 
سبحانو كتعالىن ىم الذين لم يغفر اهلل لهم في ىذا الشهر كمن ثم يدعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
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كسلم عليو بالطرد من رحمتو أم باللعنن من أدركو قاؿ كلم يغفر لو فأبعده اهللن أبعده اهلل عن 
رسوؿ اهلل ماذا؟ عن رحمتون كما أعلم أف رسوؿ اهلل دعا على أحد ق  من العالاةن ما أعلم أف 

دعا على أحد من المقالرينن ااثمينن يدعو لهم كيشفع عليهم كيفيض قلبهم رحمة بهمن أما 
ىؤالء الذين يدعو رسوؿ اللهاللى اهلل عليو كسلم عليهم  بالطرد فهم المستكبركفن ىم الذين 
 يعلموف كلكنهم يخلطوف على الحعن يعلموف أف كتاب اهلل حع كلكنهم يكيدكف في الوقت ذاتو
لكتاب اهلل سبحانو كتعالىن ىؤالء ىم الذين دعا عليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. حتى 

ااثموف الذين كاف كفرىم عن جهلو كعن سوء إدراؾ لم يكن من دأب رسوؿ اهلل أف يدعو عليهم 
 كلم يكونوا قد أسلموا –كإنما كاف يدعو لهمن كلما سألو أحد أصحابو أف يدعو على أىل الطائف 

أف  –يا عباد اهلل  –رفع يده كقاؿهلل اللهم اىد ثقيفان كات بهم مؤمنين. كلكن المشكلة  –بعد 
ىؤالء المستخفين بدين اهلل كالمستهزئين بشرائعو كشعائره كالساخرين من قر نو يتجهوا كشأنهم 

عند  ذم ال إلو إال ىو إنها رسالة  تية منأيديهم كلم يقف في كجههم من ينكر كلم ييٍضرىب على 
اهلل عز كجل لها مضموف كلها مقتضى كفيها متطلبات فهل نتأمل فيها؟ ىل ننفذ مقتضياتها؟ ىل 

 ننفذ المطالب التي تتضمنها ىذه الرسالة؟

 

 أسأؿ اهلل العلي القدير أف يوفقنا لذلكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ِفزبػ إٌؼّخ ثؼل إٌمّخ

 

حمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن ال
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

عليهم أنو سيأتي على الناس زمن يدعو فيو  كرد في األثر من كبلـ السلف الالال  رضواف اهلل
 المؤمن لخاصة نفسو فيستجاب لو كيدعو لعامة المسلمين فبل يستجاب لو.

 

تذكرتي ىذا األثر الشريف عندما رأيت من يستوقفني أكثر من مرة في ىذه األياـ يسألني الدعاء 
اؿ أمده كلكي يكرمنا كاالبتهاؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى كي ينجينا من ىذا الجفاؼ الذم ط

بالسقيان كنظرت إلى حاؿ أكثر ىؤالء الذين يطلبوف مني ىذا الدعاء كالتضرع إلى اهلل فرأيت 
مظاىر الشركد عن االلتزاـ بأكامر اهلل عز كجل في كياناتهم كسلوكهمن كرأيت كثيران منهم شاردين 

ريف؛ يأتي على الناس زماف يدعو عن صراط اهلل غير ملتزمين بأكامره. ذك رىني ذلك بهذا األثر الش
 فيو المؤمن لنفسو أك لخاصة نفسو فيستجاب لو كيدعو لعامة المسلمين فبل يستجاب لو.

 

معنى ىذا األثر الذم دؿ  عليو كبلـ رسوؿ اهلل كدلت عليو  –يا عباد اهلل  –كالبد أف أبين لكم 
 اايات البينات من كبلـ اهلل سبحانو كتعالى.
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التي يرسلها اهلل سبحانو كتعالى إلى عباده المسلمين إنما يرسلها إليهم لتوقظهم من إف المالائب 
معاصو ارتكبوىا كعكفوا عليهان استمرؤكا العكوؼ عليها كي تحملهم على اليقظة كالتوبة كتسوقهم 

 ع أماـ باب اهلل سبحانو كتعالى.إلى االستغفار كالندامة كالدعاء كاالنكسار كالتضر 
 –كمرة أخرل أقوؿ لكم المؤمنين  –لمالائب التي يرسلها اهلل ابتبلءن لعباده المؤمنين ثم إف ىذه ا
 قسماف اثناف.

قسم من ىذه المالائب يبتلى بها األفراد كماليبة المرضن كماليبة الفقرن كماليبة فقد عزيزو أك 
 قريبو أك نحو ذلك.

جمعاء مثل ىذا الجفاؼ الذم  كالقسم الثاني مالائب تنح  في كياف األمة كلها تبتلى بها البلدة
ذا ببلء ابتبلنا اهلل سبحانو كتعالى بو كالذم ينذر بما قد ينذر مما تعلموف أك ربما ال تعلموفن فه

 عاـ ليس من النوع األكؿ.

 لذم ينجي األمةى من ىذه المالائب؟ما العبلج ا

الماليبة ىذا  أما المالائب التي تنح  في كياف األفراد فأمر عبلجها يسيرن مطلوب من صاحب
الذم ابتلي بالمرض أك الفقر أك نحو ذلك أف يىاٍلديؽى في التوبة إلى اهلل كأف يستغفر اهلل من ذنوبو  
كلها كأف يجأر إلى اهلل بالشكول كالضراعة كأف يستمر على ىذه الحاؿ كالبد أف يجد االستجابة 

 عا ككانت شركط االستجابة موفورة.إذا د

هلل عز كجل على األمة جمعاء فعبلجها أف تعود ىذه األمة كلها إلى اهلل أما الماليبة التي يبعثها ا
سبحانو كتعالى كأف يقبل أفراد ىذه األمة جمعاء على اختبلؼ فئاتهم كمستوياتهم يقبلوف إلى اهلل 
سبحانو كتعالى تائبين متضرعين يجددكف العهد مع اهلل أنهم لن يشردكا بعد اليـو عن صراطون 

وا المعاصي التي كانوا قد استمرؤكىا نسيانان أك جهبلن أك نحو ذلك. فلف ىم فعلوا أنهم لن يستمرئ
ذلكن أقبلوا إلى اهلل جميعان كتابوا إلى اهلل جميعان كردُّكا المظالم جميعان كابتهلوا كتضرعوا إلى اهلل 

 مة.بلء كالبد أف يبدؿ ماليبتهم نععز كجل جميعان فلف اهلل عز كجل البد أف يرفع عنهم الب

إذان المالائب في حياة المسلمين إنما يبعثها اهلل عز كجل للسبب الذم ذكرت لكمن كصدؽ اهلل 
 القائلهلل
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ا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفي  ًثيرو(    ]الشورل هلل )كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى  [َّو عىن كى

ككبير من المسلمين عاكفين على  تتجلى عندما يظل جمعه كبيره  –يا عباد اهلل  –كلكن المشكلة 
لهوىم على معاصيهم كأكزارىمن عاكفين ربما على استخفافهم بشرائع اهلل عز كجل ككتابو ثم إف 
أفرادان منهم يقابلوف إنسانان مثلي ممن يػيعىٌدكف في المتدينين أك ممن ييسىم وف المشايخ يقوؿ لهم 

هلل سبحانو كتعالى ىذا الببلءن يكلفوف من يركنهم ادع اهلل لنان ما لكم ال تدعوف لؤلمة أف يرفع ا
ملتزمين متدينين بالدعاء نيابة عنهمن أما ىم تتأمل في حالهم فتجد أنهم ال يغيركف من سلوكهم 
شيئانن ال يزالوف عاكفين على األكزار التي استمرؤكىان ال تزاؿ أفواىهم تستقبل الحراـ تأكلو كال 

 وف أماـ قوؿ اهلل عز كجل القائلهللد المظالمن ال يقفتسأؿ من أين جاءن ال يفكركف بر 

ًإي ا  [.َْمى فىاٍرىىبيوًف( ]البقرة هلل )أىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيٍم كى

كم ككم كقفتي أماـ ىذه الكلمة العجيبة التي نغفل عنها يخاطبنا اهلل قائبلنهلل )أىٍكفيوٍا بًعىٍهًدم( الذم 
ًإي امى فىاٍرىىبيوًف(.عليو )أيكًؼ بًعىٍهدًكي ألزمتكم بو كالذم عاىدتموني   ٍم(ن )كى

ال. العكوؼ يستمر على المعاصي كاألكزار كلكن عندما يتجلى الببلء بنيذيرًًه المخيفة فلف الشأف 
وا أبواب من يركنهم متدينين أك من يسمونهم المشايخهلل أال حيد الذم يتجلى لهم أف يطرقالو 
 كجل وف؟ لماذا ال تدعوف اهلل عزتدع

 كأنتم لماذا ال تقبلوف إلى اهلل

 في ىذا الذم يقولو اهلل عز كجلهلل –يا عباد اهلل  –تأملوا 

 [َٔأىٍستىًجٍب لىكيٍم( ]غافر هلل )كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني 

 اؿثم ماذا ق

 [.َٔبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهىن م دىاًخرًينى(]غافر هلل )ًإف  ال ًذينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن عً 

 ة األكلى كالثانية في ىذه ااية؟ما العبلقة بين الجمل

 ؼ فئاتهمن )أىٍستىًجٍب لىكيٍم(.)كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوًني( خطابان للناس جميعان على اختبل
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اهلل ثم إنو يوجو الخطاب إلى الذين يستكبركف عن الدعاءن يستكبركف عن الوقوؼ أماـ باب 
 بانكسار كتضرع كبكاء فيقوؿهلل

 خيليوفى جىهىن مى دىاًخرًينى(.)ًإف  ال ًذينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىدٍ 

عباد اهللهلل إف التوكيل الذم شرعو اهلل سبحانو كتعالى في العقود كالمعامبلت المختلفة لم يشرعو 
في كاجب ن في العبودية الضارعة هللن لم يشرع البياف اإللهي التوكيل في كاجب االلتجاء إلى اهلل

 الفرار إلى اهلل القائلهلل

 [.َٓاريات هلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره مًُّبينه( ]الذ

نان ًفر  عني إلى لم يشرع اهلل عز كجل لي كقد سمعت قولو )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو( أف أيكىكٍّلى فبلنان أك فبل
 اهلل عز كجل.

لوكالة في ىذا الشأف ق ن لم يأذف اهلل عز كجل لي أف أقوؿ لزيد أك فبلف لم يشرع اهلل عز كجل ا
أك فبلف من الناس أال تطرؽ باب اهلل عنين أال تدعوه عنين أال تدعوه عني أف يالل  تجارتين أف 
يرفع عنا ىذه الحوباءن اغد بدالن عني إلى أعتاب اهلل عز كجل كتضرع بدالن عني كاسكب الدموع 

 فىشىرىع اهلل ىذا يا عباد اهلل؟!عني. أ من المآؽ بدالن 

جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ لو ادع اهلل لين كنظر رسوؿ اهلل إليو فوجد فيو 
 لوهلل أعني على نفسك بكثرة السجود.دالئل التقالير في جنب اهلل عز كجل فقاؿ 

تك كإنما ينبغي أف يكوف دعائي لك ال ينبغي أف يكوف دعائي لك نيابة عن دعائك كاستغفارؾ كتوب
 الضارع أماـ اهلل سبحانو كتعالى.دعمان لعبوديتكن دعمان لموقفك 

كيف يل ُّ البياف اإللهي عندما تنزؿ الماليبة على األمة جمعاء أف تؤكب   –يا عباد اهلل  –تأملوا 
ىذا البياف ركا إلى إلى اهلل كأف تتجلبب بجلباب العبودية كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كتعالىن انظ

 كتأملوا فيو إذ يقوؿهلل

 [.ِْاـ هلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمىمو مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىعىل هيٍم يػىتىضىر عيوفى( ]األنع
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كيؤكبوا فيتضرعوا إلى اهللن ال ينيبوا )فىأىخىٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء( إيقاظان لهمن أمبلن في أف يستيقظوا 
غيرىم بالتضرعن الن أمبلن في أف يقبلوا جميعان إلى اهلل على اختبلؼ فئاتهم كعلى اختبلؼ 

 ن يتوبوف إلى اهلل سبحانو كتعالىدرجاتهمن يقبلوف إلى اهلل عز كجل

 [ّْا تىضىر عيوٍا( ]األنعاـ هلل )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم بىٍأسينى 

 اىبل تضرعو 

انيوٍا يػىٍعمىليوفى(]األنعاـ  [.ّْهلل )كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى

 اد اهللهلل حاليلة القوؿ ىي التاليهللعب

مفتاح النعمة بعد النقمةن السبيل إلى التخله من ىذا الببلء كغيره إنما ىو أكبة جماعية إلى اهللن 
اهلل ككقفة انكسار على باب اهلل عز كجلن كانظركا كيف يبدؿ  إنما ىي رحلة جماعية على صراط

اهلل عز كجل النقمة نعمة ككيف تنطوم المالائب ككيف يكرمنا اهلل عز كجل باألمطار السخية 
 سبحانو كتعالى ككيف تعود األنهار متدفقة متألقة. ىذا ىو بياف اهلل كىذا ىو كعد اهللن ككعد اهلل

 ال يلحقو خيٍلف.

التي تعيش في  –د يطوؼ بأذىاف البعض من أف األمم التي شردت عن اإلسبلـ كلو أما ما ق
تتقلب في نعيم بعيدو عما ننالو نحن فلقد أجبت عن ىذا أكثر من مرة كموعدنا في  –الغرب 

تكرير اإلجابة عن ذلك من خبلؿ بياف سنة اهلل كقانوف اهلل في تعاملو مع عباده المسلمين كتعاملو 
 خرين في كقفة قادمة إف شاء اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.مع عباده اا
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 َْ زَِغ١ضُٛ َْ ُْ  اِْم رَ زََغبَة ٌَُى ٍْ ُْ فَب  َهثَُّى

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ئمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

ما كقعت األمة اإلسبلمية في يوـو ما في ماليبة أك مهلكةو كما ميًنيىٍت بابتبلء فبلذت من ذلك 
لو إال كانجابت عنها تلك  بالدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجل كالتضرع إليو كإعبلف ذؿ العبودية

الماليبة كأبدؿ اهلل عز كجل عسرىا يسرا. تلك سنة من سنن اهلل عز كجل التي يأخذ بها عباده 
أثبتها اهلل عز كجل في محكم تبيانو نالوصان كاضحةن قاطعةن كشهد بذلك التاريخ ككلنا يقرأ مالداقان 

 كجلهلل لهذه السنة التي أٍلًفتي نظرم كأنظاركم إليها في قولو عز

 

 [.َٓيره مًُّبينه( ]الذاريات هلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىذً 

فركا من مالائبكمن فركا من المهالك التي تطوؼ بكمن فركا من االبتبلءات المتنوعة التي تقرعوا 
 هلليانوأبوابكمن فركا منها إلى اهلل عز كجل. ككلكم يقرأ قولو سبحانو كتعالى في محكم تب

 [.ٗتىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿ هلل )ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاسٍ 

أم صدؽ االلتجاء إلى اهلل كالتضرع كالتذلل على  –قرف االستجابة باالستغاثة كجعل االستغاثة 
 ك ثمنان لكشف الضر كإزالة البأس.جعل ذل –بابو 

 ككلكم يقرأ قولو سبحانو كتعالىهلل
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انيو  )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيمٍ  ٍا يػىٍعمىليوفى( ]األنعاـ بىٍأسينىا تىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىي نى لىهيمي الش ٍيطىافي مىا كى
 [.ّْهلل 

دعوني يا عباد اهلل أضعكم أماـ شواىد من التاريخ اإلسبلمي األغر الذم ينطع بهذه السنة 
ن الوقوؼ على سائر الشواىد التاريخية كلكن المباركة نطقان بينان ال لىٍبسى فيون كالوقت يضيع ع

 لى كجو السرعة ما يسم  بو الوقت.فلنلتق  منها ع

كلنا يعلم أف ىذه البقعة المباركة قد ميًنيىٍت بالحمبلت الالليبية تواردت كتوالت ىذه الحمبلت 
كثيره كبقيت ما شاء اهلل لها أف تبقى كطاؼ من ذلك اليأس في نفوس كثيرو من المسلمين كظن   

منهم أف بقعة مباركة قد استلبت من المسلمين كقضي عليها كظنوا أف ىذه البقعة المباركة قد 
 هان كلكن فما الذم تم  بعد ذلك؟احتلت كال أمل في رجوع

ظهر نور الدين زنكي كمعو تلميذه كصاحبو صبلح الدين فكاف السبلح األكؿ كاألمضى الذم 
يين إنما ىو االلتجاء الالادؽ إلى اهلل كالتذلل على أعتاب اهلل توجو بو كل منهما إلى فلوؿ الالليب

كإعبلف ذؿ العبودية هلل عز كجلن كلعلكم جميعان تعلموف مناقب نور الدين زنكي الذم يػيزىار قبره 
على مقربة من ىذا المسجد الجامع. كاف إلى جانب اإلعداد التاـ الذم يهيئو كيلـز األمة بو كاف 

ائمان باكيان ساجدان ملتجئان إلى اهلل سبحانو كتعالى ككاف أخوه بل تلميذه صبلح يمضي معظم الليل ق
الدين األيوبي يطرؽ باب اهلل باليد ذاتهان يد المسكنة كيد الذؿ كإعبلف العبودية التامة هلل سبحانو 

م كتعالىن كاف ذلك الركح التي البد منها لبلستعدادات الماديةن نعم البد من االستعداد الماد
 ركح ىذا الجسد الفرار إلى اهلل. لكنو كالجسدن كىل رأيت جسدان يقول كيتحرؾ بدكف ركحن

 [.َٓيره مًُّبينه( ]الذاريات هلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىذً 

يخ كسرعاف ما طىهيرىٍت ىذه البقعة المباركة من الحمبلت الالليبية كريد ٍت على أعقابهان كاقرؤكا تار 
 ران لسنة اهلل عز كجل التي تقوؿهللىذا المنعطف تجدكف شيئان عجيبانن تجدكف مظهران عجيبان كبي

 [.ٗتىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿ هلل )ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاسٍ 

شاىده  خرن ذلك ىو عهد ما يسمى بالدكؿ المتتابعة. انفالمت عرل الوحدة اإلسبلمية في ىذه 
صالها كتحولت الدكلة الواحدة إلى ما سيمٍّيى بالدكيبلت المتتابعةن كلسوء الحظ البقاع كتفككت أك 
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فقد كانت كل دكلة تناصب العداء لجارتها للدكلة األخرل فما الذم كاف عبلجان أنقذ األمة من 
 ير الذم أكصل األمة إلى شفا جرؼ؟ىذا النذير الخط

ىو عثماف أرطغل جد الخلفاء العثمانيين.  ظهر بين ىذه الدكؿ المتتابعة رجل يرأس كاحدة منها 
كاف شأنو التجلبب بجلباب العبودية هلل ككاف غذاؤه الذم يستجمع بو قوتو االلتجاء إلى اهلل 
كاستمرار البكاء في الليالي الطواؿ بين يدم اهلل عز كجلن كاف شديد التعظيم لشعائر اهلل عز 

ة الرقاد دل وي على غرفة نومو التي أعدت لو كجل. استضافو قريبه لو بالبورصةن كلما حانت ساع
فوجد مالحفان معلقان على  –عثماف أرطغل  –كأطبع الباب كمضى صاحب الدار. نظر الضيف 

جدار ىذه الغرفةن دنا منو كإذا ىو كتاب اهلل عز كجلن اتخذ عثماف أرطغل من كتاب اهلل موقف 
 الجندم من قائده ككقف ىذه الوقفة إلى لمعة

 

م يجلس كلم يرقدن كلما عرؼ صاحب المنزؿ ىذا سألو معاتبانن قاؿهلل كيف أرقدن كيف الفجر ل
أمدد رجلي في مكاف فيو كبلـ اهلل يناجيني كيخاطبني. شاء اهلل عز كجل أف يتولى ىذا الرجل 

جمع ىذه الدكيبلت كتوحيدىا مرة أخرل في دكلة كاحدة ككلدت الدكلة العثمانية عن طريع توفيع 
 و كتعالى )جىزىاء ًكفىاقان( لهذا االلتجاء إلى اهلل عز كجل كصدؽ مرة ثانية قوؿ اهللهللاهلل سبحان

 

 [.ٗ)ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿ هلل 

 

ىو ذاؾ الذم أكصى ابنو قبيل كفاتو قائبلنهلل كنت يا بني كنملة في الضعف فأعطاني اهلل كل ىذا 
 مان لدين اهلل حارسان لشريعة اهلل فلنما ذلك كاجب الملوؾ على كجو األرض.بخدمة دينو فعش خاد

 

 أأزيدكم يا عباد اهلل من البراىين التاريخية على ىذه السنة الربانية؟
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عهد ملوؾ الطوائف في أقالى المغربن تحطمت صخرة الدكلة األموية القوية في األندلس 
الوقت عن ذكرىا كتحولت ىذه الدكلة الواحدة إلى  كتحولت إلى نثارو كرذاذ ألخطاء كثيرة يضيع

دكيبلت يخاصم البعضي البعضى كتستعين كل دكلة بأعداء اهلل سبحانو كتعالى لبلنتالار على 
اإلخوةن على الجوارن على من جمعهم مبدأ كاحد كدين كاحد. لكن إالـ  ؿ ىذا األمر؟ انظركا 

 حي  الخطأ.إلى الخطأ ثم انظركا إلى الوجو الثانين إلى تال

 

كيوسف بن تاًشًفين ىذا ىو مضرب المثل في بكاء الليالين ىو مضرب  –ظهر يوسف بن تاًشًفين 
المثل في الزىدن ىو مضرب المثل في االخشيشاف في الملبس كالمأكل كالمأكلن ىو مضرب 

سبحانو كتعالى  التجأ إلى اهلل كالذ بباب اهلل –المثل في قياـ الليالي متهجدان ساجدان باكيان داعيان 
 كنف ذى قولوهلل

 

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره مًُّبينه( ]الذاريات هلل 

 

جمع اهلل عز كجل بو ملوؾ الطوائف كإذا بتلك الدكيبلت عادت فتبلحمت كعادت إلى دكلة 
. ما السر؟ السر كاحدةن تبلحمت الالخرة التي كانت قد استحالت إلى نثار عادت إلى القوة

األكؿ االلتجاء إلى اهللن االصطبلح مع اهللن مٌد الجسور بينو كبين اهلل سبحانو كتعالىن كاهلل 
 يستجيب. مرة أخرل صدؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل

 

 [.ٗ)ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿ هلل 

 

 أأزيدكم يا عباد اهلل؟ نعم.
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الفات  الذم كاف يحلم بأف يكوف اإلنساف الذم أشار إليو المالطفى إذ قاؿهلل ىا ىو ذا محمد 
 –لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمير أميرىا كلنعم الجيش ذلك الجيشن أقاـ االستعدادات المادية 

كأتم ما يمكن أف يقيم بها إنساف ال يؤمن إال بالمادة كسلطانهان بنى قلعتو المعركفة   –لم ينسها 
حي القسطنطينية  نذاؾ في أقل من أربعة أشهرن كال يمكن للتقنية المعاصرة أف تبنيها على ضوا

في مدة ىي ضعفا ذلك الوقت كلكن على ما اعتمد محمد الفات ؟ اعتمد على ما قد قالدهن 
 اعتمد على تنفيذه ألمر اهلل القائلهلل

 

 [.َٓ]الذاريات هلل  )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيم مٍٍّنوي نىًذيره مًُّبينه(

 

بعد ىزيع من الليل إلى خيمتو ليستشيره في أمر كإذا ىو قد افترش  –خادمو  –أقبل إليو ياكىرىهي 
األرض ساجدان على التراب ليس بين كجهو كالتراب أم فاصلن يبكي كيضرع إلى اهلل كيناجي اهلل 

ائد ينتظر أف ينتهي من سجوده سبحانو كتعالى يستنزؿ النالرن كقف الياكىري كقفة الجندم أماـ الق
بل من مناجاتو لمواله كخالقو. كاف ذلك ىو سر الفت  اإللهي الذم حققو اهلل سبحانو كتعالى على 

)ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فسنا أماـ مالداؽ قوؿ اهلل تعالىهلليد محمد الفات ن مرة أخرل نجد أن
 [.ٗفىاٍستىجىابى لىكيٍم( ]األنفاؿ هلل 

 

 ينطع بهذه السنة الربانية. –خوة أيها اإل –لكمن التاريخ كلو  ماذا أقوؿ

عقبة بن نافع كصل داعيان إلى اهلل عز كجل مجاىدان إلى المغرب األقالىن نزؿ في أرضو سبخة  
كلها غابات كأدغاؿ محشوة بالسباع كالوحوش الضاريةن كنظر فرأل أف ذلك المكاف ىو المنطلع 

و اليـو االستراتيجين نظر إلى من حولو من أفراد جيشو فانتقى المفضلن ىو المكاف الذم يسمون
البقايا الباقين من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككانوا أربعة عشرن جمعهم كاجتمع 
معهم بقية القـو كأخذكا يلتجئوف إلى اهلل من الالباح إلى المساء يناجوف اهللن يستنزلونو النالر 

عن ذؿ عبوديتهم لون كقد أعلنوا عن فرارىم من أنفسهم إلى اهلل سبحانو  يلتجئوف إليو كقد أعلنوا
كتعالى إلى المساء باكين متضرعين يستنزلوف النالر من عند اهللن كلما دنا المساء كقف عقبة فوؽ 
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رابية في ذلك المكاف الموحش كأخذ يخاطب تلك الوحوشن أخذ يقوؿ لها بأعلى صوتوهلل أيتها 
ىذا المكاف جئنا لنبلغ رساالت اهللن جئنا لننفذ أمر اهلل فهبل ذىبتم إلى  الوحوش المتناثرة في

مكاف  خر لنجعل من ىذا المكاف منطلقان لرسالتنا. نظر القـو في صباح اليـو الثاني كإذا بهذه 
 الوحوش تحمل صغارىا مبتعدة. كاف ذلك المكاف ىو المكاف الذم بنيت فيو مدينة القيركاف.

 

باد اهلل؟ ارجعوا إلى التاريخن التاريخ كلو ينطع بذلكن سنة اهلل ماضية في عباده ال ىل أزيدكم يا ع
تتبدؿ كال تتحوؿ ن كنحن كما تعلموف نمر اليـو بحالةو لم نعهدىا من قبل أبدان كما تعلموفن 

 كاهلل اؿ –يا عباد اهلل  –القح  كالجفاؼ اللذاف ينذراف بشيء كبيل كخطيرن إنها رسالة 
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جَّجبد ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب ََ ُّ  األٍجبة ٚاٌ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 ى. أما بعد فيا عباد اهللهلل تعالالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

 تعالوا نتأمل في ىذه اايات التي يخاطبنا اهلل عز كجل بهان يقوؿ عز كجلهلل

ٍيًن لىعىل كيٍم تىذىك ريكفى( ]الذاريات هلل  لىٍقنىا زىٍكجى  [.ْٗ)كىًمن كيلٍّ شىٍيءو خى

 خلقنا ذكران كأنثى أك سالبان كموجبان.

 كيقوؿ عز كجلهلل

 [.ٍْٗقنىاهي ًبقىدىرو( ]القمر هلل )ًإن ا كيل  شىٍيءو خىلى 

 

 ؿ سبحانو كتعالى عن ذاتو العليةهللكيقو 

ٍلقىوي ثيم  ىىدىل( ]طو هلل  [.َٓ)أىٍعطىى كيل  شىٍيءو خى

 

ىذه اايات طائفةه من  ياتو كثيرةو في كتاب اهلل عز كجل يؤكد فيها البياف اإللهي أف كل ما ىو 
 بليجاد اهلل سبحانو كتعالى لو.ه موجود في دائرة المكو نىات فلنما تم كجود

كمن المعلـو علميان قبل أف تكوف معلومة دينية أف األشياء كلها تمارس صفتي السببية كالميسىب ًبي ةن 
فما من شيء مما خلقو اهلل عز كجل إال كىو ميسىب به عما قبلو كسبب لما بعدهن كىكذا فلف 

باب كالميسىب بىات. فمن الذم بث  فيها فاعلية الموجودات كلها عبارة عن سلسلة متفاعلة من األس
 التسبب فجعلها سببان  نان كمسب بىان  نان  خر؟ ىو ذاؾ الذم يقوؿ عن ذاتو العليةهلل
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لىٍقنىاهي ًبقىدىرو( ]القمر هلل   [.ْٗ)ًإن ا كيل  شىٍيءو خى

 

 [.ِ)كىخىلىعى كيل  شىٍيءو فػىقىد رىهي تػىٍقًديران( ]الفرقاف هلل 

 

لتي نتحدث عنها كنجعلها موضوعات لكثير من علومنا كمعارفنا إنما ىي جنده من جنود األسباب ا
إلى حديث البياف اإللهي عن إسكندر المقدكني  –يا عباد اهلل  –اهلل سبحانو كتعالىن كانظركا 

 كالطائفة من المزايا التي متػ عىوي اهلل بهان انظركا إلى حديثو عنو في خواتيم سورة الكهفهلل

 

نىاهي ًمن كيلٍّ شىٍيءو سىبىبان( ]الكهف هلل )ًإن    [.ْٖا مىك ن ا لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كى تػىيػٍ

 

أخضعنا لو جنودنا من األسباب الكثيرةن أخضعنا لو الوسائل المختلفة لتحقيع ما قد كل ٍفنىاه بو 
 كلتحقيع الغايات التي اتجو إليها مشرقان كمغربان 

 

نىاهي ًمن كيلٍّ شىٍيءو سىبىبان( ]الكهف هلل )ًإن ا مىك ن ا لىوي ًفي   [.ْٖاأٍلىٍرًض كى تػىيػٍ

 

 كىكذا فاألسباب التي ندرسها كنعتبرىا حقائع علمية إنما ىي جند من جنود اهلل عز كجل.

 

 قوانين التبخر الذم يتعالى من البحار فتنعقد منو السحب جند من جنود اهلل.
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جند من قانوف اإلمطار كتفاعل التربة مع المياه الهاطلة من السماء كاخضرار األرض من بعدىا 
 جنود اهلل سبحانو كتعالى.

جند من كالشحنات الكهربائية التي تتبلقى بين الكتل من السحب فتنبثع منها الرعود كالبركؽ 
 جنود اهلل سبحانو كتعالى.

لوقاتو جند من اليب بها من يشاء من عباده أك من مخكالالواعع التي يرسلها اهلل عز كجل في
 جنود اهلل عز كجل.

 جل.كقوانين الفلك التي تيدرىسي علمان كيخته بها من يخته جند من جنود اهلل عز ك 

 البحار جند من جنود اهلل عز كجل.كقانوف فيزياء 

حانو كتعالى ثم فيا عجبان لغباء من يسجن نفسو ضمن ىذه القوانين التي ىي من جنود اهلل سب
ىان يا عجبان لغباء يحجب نفسو بهذه القوانين عن ميقىنًٍّنهان يحجب نفسو بهذه القوانين عن موجد

 من يفعل ذلك.

كال يسأؿ نفسو قوانين العلم ىذه  –كيمضغ كلمات العلم كما يشاء كيترط ن بها  –يقوؿ عن العلم 
كضعها؟ إنو  جامعات كىنا كىناؾ من الذممن الذم رسمهان قوانين العلم ىذه التي تيدرىس في ال

 اهلل سبحانو كتعالى.

 بوعيو كباليرة؟ كصدؽ اهلل القائلهللىذه الحقيقة كيف تغيب عن أناس يتمتعوف 

اًء فىظىلُّوٍا ًفيًو يػىٍعريجيوفى. لىقىاليوٍا ًإن مىا سيكٍّرىٍت أىٍبالىارينىا  نىٍحني قػىٍوـه بىٍل )كىلىٍو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بىابان مٍّنى الس مى
 [.ُٓ-ُْم ٍسحيوريكفى( ]الحجر هلل 

النفوس يا عجبان لمن ال يتدبر كبلـ اهلل سبحانو كتعالى ككل  ية فيو توقظ األلباب الغافلةن توقظ 
 السادرة.

سببان كلكن من الذم رسم ىذا  –الذم لم نر مثلو في حياتنا  –صحي  أف لهذا الجفاؼ المرعب 
ما يشاء إنو اهلل لهذا اإللو الذم يفعل ما يشاء كيعامل عباده ب السبب؟ من الذم جعلو جندان 

 سبحانو كتعالى.
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ـٍ نىٍحني اٍلمينزًليوفى. لىٍو نىشىاء جى  عىٍلنىاهي أيجىاجان )أىفػىرىأىيٍػتيمي اٍلمىاء ال ًذم تىٍشرىبيوفى. أىأىنتيٍم أىنزىٍلتيميوهي ًمنى اٍلميٍزًف أى
 [َٕ-ٖٔتىٍشكيريكفى( ]الواقعة هلل فػىلىٍوالى 

 أجل.

أخشى أف يستمر الغباء بهؤالء الذين يلوكوف كلمات العلم كال يدركوف شيئان من مضامنها أخشى 
إذا رأل أحدىم بعينيو ملك الموت كافدان إليو أف يفسر ذلك بأنو إنما يرل قانونان علميان درسو يومان 

 ما

 

لطبيعية المختلفةن كاف ىذا في جامعتو كىو يتحدث مع أستاذتو يسائلهم كيجيبونهم عن العلـو ا
الذم ر ه قبل رحيلو من ىذه الدنيا مظهران لهذه العلـو التي يلوكها. ال يبعد أف يستمر الغباء 

بهؤالء الناس إلى درجة أف يفسر رؤية ملك الموت بظاىرة علمية طبيعية دنيوية ال عبلقة لها بدين 
 كال إيماف.

 

أل ىؤالء الناس زفرة جهنمن كرأل ىؤالء الناس كيف أخشى إذا قاـ الناس غدان لرب العالمين كر 
تتغير األرض غير األرض كالسمواتن أخشى أف يفسر ذلك بالطريقة التي كاف يتلقاىا من أساتذتو 

 إذ كاف يجلس على مقاعد الدرس في الجامعة.

 

 بل فعبلن أخشى أف يستمر الغباء بهؤالء الناس إلى ذلك المالير.

 

ىم إلى صراط اهلل عز كجل ليمشي فوقو كعالم النار تتعالى لهيبو عن يمين بل أخشى إذا زيج  بأحد
كشماؿ أخشى أف يقف ليفسر ىذه الظاىرة تفسيران فيزيائيان أك كيميائيان أك نوكيان من نوع التفسيرات 

 المادية الطبيعية التي كاف سجينها في دار الدنيا.
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 ىذا الدكفن اإلنساف ميكىر ـن كصدؽ اهلل القائلهللال يا عباد اهلل. اإلنساف أكـر من أف يهب  إلى 

 

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مٍّنى الط يٍّبىاًت( ]اإلسراء هلل  ـى كىحىمى  [.َٕ)كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

 

راؾ الذم مي زه كإف أجل معاني التكريم الذم مت ع اهلل بو اإلنساف إنما ىو العقل الذم متعو بون اإلد
 اهلل سبحانو كتعالى بو.

 

كليتعلم من لم يعلم ىذه الحقيقة بعد  –نعمن عالمنا مليء باألسباب كالمسببات لكن العلم يقوؿ 
عبلقة ما بين األسباب كالمسببات عبلقة اقتراف فق . منذ أف كلدت ككعيت على الدنيا نظرت 

أراهن اقتراف دائم. أما حتمية العبلقة بين النار  فرأيت أف الهشيم يحترؽ كلما مستو النارن ىذا ما
طبيعة كبين االحتراؽ فلم أجدىا بعيني كلم ألمسها بشيء من إحساسي كلم يلتقطها عقلين رأيت 

 االقتراف فق ن من الذم رب  ىذا بذاؾ؟ اهلل مقنن القوانين.

 

ني ما رأيت فيما منذ أف كعيت على الدنيا رأيت أف السم يهلك كأف الذم يحتسيو سيموت كلك
يقرره العلم بين ىذا كذاؾ إال االقتراف فق ن أما ضركرة العبلقة بين ىذا كذاؾ فلم أضع يدم 

عليها كلم أتبين ما يدلو العلم على ذلك منو إنما ىو االقتراف فق ن من الذم رب  ىذا بذاؾ؟ اهلل 
 مسبب األسباب القائلهلل

 

نىاهي ًمن كيلٍّ شىٍيءو سىبىبان( ]  [.ْٖالكهف هلل )كى تػىيػٍ

 

لست أنا الذم أقوؿ ىذا من منطلع ديني بل أقولو من منطلع العلم الذم يسجد للدينن كال حرج 
ن يقوؿهلل لو كجدت أف  في أف أنقل لكم كبلـ عالم من العلماء الذين يعتز بهم الغربن إنو ىييـو
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الجديدة في  الهشيم احترؽ في النار مليوف مرة لكي أجـز جزمان علميان بأنو سيحترؽ للمرة
المستقبل البد أف أيجىرٍّبى ألنني لم أضع يدم على عبلقة ما بين األسباب كالمسببات إال على 
االقتراف أما ضركرة ما بينهما فلم ألمسو كلم أجدهن من الذم يكتشف العبلقة ما بينهما؟ الذين 

 وات األكاف. منوا باهللن الذين عرفوا أنفسهم كمن ثم عرفوا اهلل سبحانو كتعالى قبل ف

 

كأنا مكلف أف أقوؿ لكم ىذا  –عباد اهللهلل رسالة كفدت إلينا من عند اهلل كما قلت لكم باألمس 
ىذه الرسالة تقوؿهلل إف لهذا الجفاؼ سببان أك أسبابان فأزيلوا ىذه األسباب مما بينكم كبين اهلل  –

األسباب فاعلموا أف تعود األرض ممرعةن تعود السماء ممطرة كلسوؼ يكوف ىذان أما إف بقيت 
 الماليبة في طريقها إلى االستفحاؿن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 ٍجت رفٛق اٌّغزّؼبد اٌغوث١خ ٚرقٍف اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٟ اٌّؼبهف ٚاٌؼٍَٛ

 

كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد  
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
لى كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ ع

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعدهلل

 

فما يزاؿ إخوة لنا يطرحوف ىذا السؤاؿ الذم سبع أف أجبت عنو كىا أنا أعيد الجواب عنو مع 
 عودة السؤاؿ مرة أخرل.

 

دىمهلل لماذا تظل المجتمعات الغربية متفوقة في معارفها كعلومها الماديةن متميزة في يقوؿ أح
اإلبداع كاالختراعن ثركات الدنيا تحت أيديهم كزماـ القيادة في العالم خاضع لسلطانهم كىم كفرة 
فجرة عاكفوف على الغيٍّ كعلى كل أنواع المعاصي كالفواحش في حين أف المجتمعات العربية اليـو 
تعاني من كثير من التخلف في المعارؼ كالعلـو الماديةن تعاني من التخلف في اإلبداع كاالختراعن 
تعاني من الفقر كىي التي كانت مضرب المثل في الغنىن تنظر إلى كضعها كإذا ىي تابعة بعد أف  

سؤاؿ كانت متبوعة مع أف أىل ىذه المجتمعات مسلموف مؤمنوف باهلل سبحانو كتعالى؟ ىذا ىو ال
 أعيد الجواب عنو مع عودة السؤاؿ.المتكرر الذم سبع أف أجبت عنو كىا أنا ذا 

كلكن الغريب يا عباد اهلل أٌف الذين يطرحوف ىذا السؤاؿن ال مستفسرين بل مستنكرين كمنتقدينن 
تابون قائلين أين ىي عدالة اهلل أماـ ىذا المظهر؟ الغريب أف ىؤالء ال يلتفتوف إلى ما يقولو اهلل في ك
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ال يلتفتوف إلى سنن اهلل سبحانو كتعالى في عبادهن معرضوف عن اإلسبلـ الذم ييذىكٍّريكف العالم بو 
 واب عن ىذا السؤاؿ يا عباد اهلل؟كيسألوف عن مالير العدالة اإللهية أمامو. فما الج

 انو.في محكم تبي ىما سين تىاف من السنن الربانية التي يأخذ اهلل عز كجل بها عباده كالتي أعلن عنها

أما القانوف األكؿ فهو القانوف الذم يقضي بأف كل  –أك بالعبارة الحديثة  –أما السُّن ةي األكلى 
إنساف أك كل مجتمع بذؿ الجهد في سبيل الوصوؿ إلى غايةن تحمل التعب كالضنى في سبيل 

لى غايتو كالبد أف ىدؼن بذؿ العىرىؽ سخيان في سبيل ىدفو ىذا البد أف يوصلو اهلل عز كجل إ
يعطيو ثمرة جهوده أيٌان كاف ىذا اإلنساف أك أيٌان كاف ىذا المجتمع مسلمان مؤمنانن جاحدان كافرانن فهذا 

 عبر عنو بياف اهلل عز كجل بقولوهللىو القانوف األكؿن ي

الىهيٍم فً  ا نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍم أىٍعمى نٍػيىا كىزًينىتػىهى  [.ُٓهىا الى يػيٍبخىسيوفى(]ىود هلل يهىا كىىيٍم ًفي)مىن كىافى ييرًيدي اٍلحىيىاةى الدُّ

 ثم قاؿهلل

ليوفى( ]ىود هلل )أيٍكلىػًئكى ال ًذينى لىٍيسى لىهيٍم ًفي ااًخرىًة ًإال  الن اري كىحىًب ى مىا صىنػىعيوٍا ًفيهىا كىبىاًطله م ا كى  انيوٍا يػىٍعمى
ُٔ.] 

كتعالى إف رأل فردان أك مجتمعان اصطبغ كأما القانوف الثاني فهو ذلك الذم يقضي بأف اهلل سبحانو 
بذؿ العبودية هلل عز كجل كأصغى إلى كصاياه كأكامره فنف ذىا بالدؽ كدقة فلف حقان على اهلل عز 

ًة  –كقد ألـز اهلل بذلك ذاتو كال ملـز لو  –كجل  ًة التقدـن إلى سيد  أف يرقى بهؤالء الناس إلى سيد 
ر البياف اإللهي عن ىذا ضيات الزمن كمراحل الزمنن كقد عب  الحضارة قفزان فوؽ الجهود كفوؽ مقت

 بقولوهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ًمن  ينى )كىعىدى الل وي ال ًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيم ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍم( ]النور هلل 

 لوهللعنو البياف اإللهي أيضان بقو  كيعبر

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحل هلل   [.ٕٗ)مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى
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اؿ الذم يتطارحو اليـو ىذاف القانوناف نقرؤىما في كتاب اهلل ىما الجواب باختالار عن ىذا السؤ 
 إخوة لنا.

م كأجدادىم جهودان تحملوىا كعىرىقىان بذلوهن جامعاتهم المجتمعات الغربية أصحابها كرثوا عن  بائه
القديمة كالحديثة تشهد بذلكن تاريخ الحضارة الغربية يشهد بذلكن إنهم اعتمدكا في ذلك على 
جهودىم الشخاليةن اعتمدكا في ذلك على قدراتهم الذاتية كلم يعتمدكا في ذلك على دين كلم 

مين سبحانو كتعالى فحع  لهم بمقتضى قانوف اهلل الذم يستنزلوا في ذلك نالران من عند رب العال
سمعتم بيانو أف يكرمهم اهلل عز كجل بثمرات جهودىم كال فرؽ بين أف يكونوا مؤمنين أك غير 

 ى الغيٍّ أك ملتزمين للرشدن نعم.مؤمنينن عاكفين عل

األكؿ الذم كاف  أما نحن العرب الذين نقوؿ إننا مسلموف في ىذا العالر فلننا أحفاد ذلك الرعيل
قبل مجيء اإلسبلـ ممثبلن في بعثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مضرب المثل في التخلف 
كاألمية كالجهلن كانوا يعيشوف على ىامش التاريخن إف ىي إال سنوات يسيرة مضت من عمر 

 سبحانو اهللالتزامهم الحع باإلسبلـ كاصطباغهم حقان بذؿ العبودية هلل كانقيادىم بطواعية ألمر 
 كتعالى حتى سى 

مىا بهم بياف اهلل بل قانونو إلى صعيد الحضارة الباسقة قفزان فوؽ شركط الزمنن قفزان فوؽ شركط 
الجهدن قفزان فوؽ شركط األتعاب التي بذلها أكلئك الغربيوف. لم يمض من عمر الفت  اإلسبلمي 

لف بكل أنواعو إذا بهم غدكا مضرب إال ربع قرف كإذا بأكلئك الذين كانوا مضرب المثل في التخ
 المثل في التقدـ بكل أنواعو.

 

حدثونين أكلئك المهندسوف من العرب الذين بهركا العالم من أم جامعة تخرجوا؟ حدثونين أكلئك 
األطباء الذين بهركا العالم كأبدع من أبدع منهم الدكرة الدموية كغيرىا من أم جامعة تخرجوا؟ 

الذين بٌثوا العالم في علم الفلك كالرياضيات كغيرىا من أم جامعة  حدثونين أكلئك العلماء
 تخرجوا؟ إف ىو إال القفز الذم شاءه اهلل لهمن إف ىو إال مالداؽ قولوهلل

 

 [.ِِٖ)كىاتػ قيوٍا الٌلوى كىيػيعىلٍّميكيمي الٌلوي( ]البقرة هلل 
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الحسن علي بن النفيس أنو  ىذا ىو التاريخ العربي الذم نعرفون كقد ذكر العلماء في ترجمة أبي 
كاف يعكف على معارفو الطبية كغيرىا فلذا كقف أماـ مشكلة أك معضلة لم يتأت لو حلها ترؾ ما 
ىو بالدده كىيرًعى إلى الميضئة فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين ثم التجأ إلى اهلل أف يلهمو الرشد. 

 .أبو علي ابن سينا كذلك كاف شأنو

يتبرموف  –ال أقوؿ جلهم  –عندما يتبـر أكثر المسلمين العرب  –يا عباد اهلل  –كاليـو 
ويمٌلوف من ال أقوؿ االلتزاـ بو بل من االنتماء أيضان إليون يرفعوف لواء الحداثة كما أشبو باإلسبلم

كتتجو منهم المطامع إلى تقليد المجتمعات الغربية ىنا كىناؾ ماذا تنتظر من المنطع كماذا ننتظر 
ثانية؟ البد أف يقوؿ لهم قانوف اهلل عز كجل إذان أنتم لستم ااف بحاجة إلى اإلسبلـ من سنة اهلل ال

 تعالوا فاخلعوا ىذا الثوب إذان كارجعوا كما يقوؿ اهللهلل

 

 [.ُّ)اٍرًجعيوا ًإلىى مىا أيٍترًفٍػتيٍم ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍم( ]األنبياء هلل 

جهدان متمثبلن في أنفسكم أك أجدادكمن إف   تلمسوا جهودكم كثمراتهان ارجعوا. إف كنتم قد بذلتم
كنتم قد بذلتم عىرىقىان أك تحملتم جهدان في سبيل حضارة متعتكم بهان في سبيل تبٌوء مركز من 
التقدـ العلمي كالتقني كاالقتالادم بوأتكم بو فارجعوا إليو كأسعدكا أنفسكم بون ىذا ما يقولو 

 بحانو كتعالى.قانوف اهلل س

اإلسبلمية اليـو تعلن بلساف الحاؿ أنها لم تعد بحاجة إلى من ًة اإلسبلـ كإف كانت أمتنا العربية ك 
تتجمل باالنتساب إليون كإف كانت تتجمل بالتباىي بأكلئك الذين التزموا بو حع االلتزاـ كاصطبغوا 

 – كما تعلموف  –بذؿ العبودية هلل حقان فسما بهم قانوف اهلل إلى ما قد ذكرت لكمن لكنهم اليـو 
يرفعوف لواء الحداثة كينظركف إلى اإلسبلـ كمقوماتو على أنو شيء قديم بائد أكل الدىر عليو 
كشرب إال من رحم ربك طبعانن قانوف اهلل ماذا يقوؿ؟ يقوؿهلل حسنان ارجعوا إلى التاريخ الغابر إف 

ن أما إف  عثرتم على  ثارو لجهودو شخالية بذلتموىا كما بذؿ أىل الغرب فتمتعوا بثمرات جهودكم
كاف الماضي الذم تعتزكف بو ثمراتو التي سمت بكم إلى أكج التقدـ إنما كانت عن طريع الرقي 
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في سيل ًم اإلسبلـ عبر درجات اإلسبلـ إذان كأنتم ااف تعلنوف أنكم لستم بحاجة إلى السُّل م فبل بد 
 بلـ.أف ترجعوا إلى ما كنتم عليو قبل اإلس

 ي اهلل علينا بمقدار ذلك تخلفان.تراجعنا عن االلتزاـ بهذا الدين يقض ىذا ىو قانوف اهللن بمقدار

 كىا أنا ذا أعيد المثل مرة أخرل.ضربت باألمس مثبلن لهذا  –يا عباد اهلل  –كإني 

أسرة منكوبة تقيم في العراءن ليس لها داره تأكم إليهان ليس لها طعاـ يسدُّ جوعتهان ليس لها لباس 
د. مر  رجل ثرم كريم ذك مركءة عالية نظر إلى ىذه األسرة فداخلتو الشفقة يقيها من الحر كالبر 

عليهان حملها بأفرادىا كأقامها في دار منيفةن في دار باذخة كأجرل عليها جراية شهرية مجزئةن 
عاش أفراد ىذه األسرة كىم يتقلبوف في النعيم بعد ذلك الضنكن مرت مدة كىم يثنوف على ىذا 

الذم انتشلهم من أسباب الهبلؾن كلكن ما ىي إال مدة حتى طافت نشوة  اإلنساف الكريم
الكبرياءن طافت نشوة الحياة الباذخة التي يتمتعوف بهان طاؼ كل ذلك برؤكسهمن نسوا الذم 
تفضل عليهمن نسوا الحالة التي كانوا فيها كاليد التي انتشلتهم منهان تنكركا للرجلن ماذا يقوؿ 

وؿ التاليهلل جاء ىذا اإلنساف فطرؽ عليهم البابن قاؿ لرب األسرةهلل يبدكا القانوف المنطقي؟ يق
أنكم استغنيتم كيبدكا أنكم أصبحتم في غنى عن اليد التي أنقذتكم كالتي تمدكم بالعطاء إذان 

تفضلوا كاخرجوا إلى الغنى الذم نسجتموهن اخرجوا إلى نتيجة كثمرات جهودكم التي بذلتموىا. 
كلكن ىا ىي ذم البيوت األخرل التي تحي  بنا لماذا ال  –ما نسمع اليـو ك  –يقوؿ رب األسرة 

تطردىم ىم أيضان من بيوتهم كما تطردنا؟ يقوؿهلل الن فرؽ كبير بينكم كبينهمن أكلئك ىم الذين 
تعبوا في بناء بيوتهمن أكلئك ىم الذين أضنوا أنفسهم كبذلوا الجهد الطويل كالكثير في سبيل 

مترفة التي يتقلبوف فيها أما أنتم فما ىي جهودكم؟ ارجعوا إلى مساكنكم التي حياتهم الباذخة ال
 بنيتموىا بجهودكم.

كاهلل الذم ال إلو إال ىو ذلك ىو مثل مجتمعاتنا العربية اليـو بالنسبة للمجتمعات الغربيةن كانظركا 
هلل  إلى بياف اهلل الذم كأنو يخاطبنا اليـو

 ى مىا أيٍترًفٍػتيمٍ )الى تػىرٍكيضيوا كىاٍرًجعيوا ًإلى 
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 خٌلاء ٚاٌلٚاء فٟ ربه٠ـ ٘نٖ األِلظخ ا

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 
  تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللتقول اهللالمسلموف كنفسي المذنبة ب

 ضان بالحب.إنما صل  أمر ىذه األمة في األمس الدابر بالحبن كإنما فسد أمرىا فيما بعد أي

صل  أمرىا باألمس عندما توجهت بأفئدتها إلى محبة العزيز الباقين ثم فسد أمرىا عندما توجهت 
صة لحقيقة يجب على كل عاقل أيان كاف أف ىذه األمة بأفئدتها إلى الدنيء الفاني. ىذه خبل

 فاليل لهذه الحقيقة يا عباد اهلل.يدركهان كىا أنا أضعكم أماـ بعض الت

عندما أكـر اهلل عز كجل ىذه األمة بخاتم الرسل كاألنبياء محمد صلى اهلل عليو كسلم كأقبل أفراد 
من عند اهلل ك منوا باهلل عز ىذه األمة إليو يالغوف إلى حديثو كيتأملوف في الوحي المنزؿ عليو 

كجل إلهان كاحدان ال شريك لو كأيقنوا أف القر ف كبلـ اهلل تنزؿ خطابان من اهلل لعباده أقبلوا إلى كبلـ 
 وا في كبلمو كىو يخاطبهم قائبلنهللاهلل يالغوف إليو كيتدبركنون تأمل

نٍػيىا لىًعبه كىلىٍهوه كىزًينىةه  ا اٍلحىيىاةي الدُّ ًد كىمىثىًل غىٍيثو  )اٍعلىميوا أىن مى اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى نىكيٍم كىتىكى كىتػىفىاخيره بػىيػٍ
 [َِاتيوي( ] الحديد هلل أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبى 

 أم الزراع.

ٍاًخرىًة عىذىابه شىًديده )كىمىثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاتيوي ثيم  يىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىٌران ثيم  يىكيوفي حيطىامان كىًفي ا
نٍػيىا ًإال  مىتىاعي   [.َِاٍلغيريكًر(  ]الحديد هلل كىمىٍغًفرىةه مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىافه كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ
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تأملوا في كصايا رسوؿ اهلل كىو يعرفهم على قالة رحلتهم في ىذه الحياة الدنيا كيعرفهم على 
حاكم من حديث عبد اهلل بن يركيو ابن ماجو كأحمد الحقيقتهان أصغىوا إليو كىو يقوؿ فيما 

 مسعودهلل

 يرة )تحت شجرة ثم تركها كمضى()مالي كللدنيان كإنما أنا كراكب قاؿ( أم ناـ كقت الظه

أصغوا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقد أمسك بيد عبد اهلل بن عمر يقوؿ لوهلل)كن في 
 الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل(.

نفضوا أفئدتهم من محبة ىذه الدنيا الفانية التي عر فهم اهلل على حقيقتها كغدت أفئدتهم  عندئذو 
فارغة مطهرةن ثم إنهم أصغوا إلى بياف اهلل عز كجل كىو يعرٍّفػيهيم على خالقهم األجٌلن تعرفوا على 

قانن بارئان. تأملوا في اهلل عز كجل من خبلؿ صفاتو محسنانن عفو انن غفورانن كريمانن لطيفانن رازقانن خال
النعم التي يغدقها اهلل عليهم من يمين كشماؿ دكف إحالاءن تأملوا في رسائل الحب التي ترد إليهم 

فاضت بمحبة اهللن فاضت  –بعد أف فرغت من محبة األغيار  –من اهلل عز كجل ففاضت قلوبهم 
األمة من سائر األطراؼ لم  بمحبة العزيز الباقي كمن ثم لم يستطع األعداء الذين أحاطوا بهذه

يستطيعوا أف يسكركىا بسكر الشهوات كاألىواءن لم يستطيعوا أف يسكركىا كأف يرشوىا بالذىب 
كالليالي الحمراء أك الالفراءن لم يستطيعوا أف يجتذبوىم إلى الكمائن المرصودة لهم بأم خطة 

دين من سائر األطراؼ كبأم كسيلة من الوسائل. كىكذا أقبلت ىذه األمة ترد عدكاف المعت
بسبلحين اثنين يا عباد اهللن أما أكلهما ففي اليد كىي العدة التي أمر اهلل عز كجل بلعدادىا كأما 

فهي الحب الذم ىيمن هلل عز كجل على قلوبهم. لم يستطع  –كىي السبلح األعتى  –الثانية 
نقطة ضعف ليستغلوىان  األعداء أف ينالوا منها أم مناؿن لم يستطع األعداء أف يجدكا فيها

في  كبوسعكم أف تجدكا مشاىد كثيرة لهذه الحقيقة التي أقولها لكم في كثير من المواقع السيما
 موقعة القادسية.

ثم ما الذم تم بعد ذلك؟ خىلىفى من بعد أكلئك الناس خىٍلفه ىيمنت محبة الدنيا على قلوبهمن 
لىى بين ظهرانيهمن حيًجبيوا عن تعريف اهلل حيًجبوا عن اإلصغاء إلى كبلـ اهلل على الرغم من  أنو يػيتػٍ

سبحانو كتعالى لحقيقة رحلتهم في ىذه الحياة الدنيا كسيرىم إلى اهلل سبحانو كتعالى كمن ثم فقد 
حيمٍّليوا من حياتهم أثقاالن توانت منهم الحركة كالنشاط كأحاط بهم األعداء فعرفوا نقطة الضعف 
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الدنيا المهيمنة على قلوبهم كمن ثم غزكا أفئدتهم بهذه الوسيلةن في كيانهم كشموا رائحة محبة 
 ت العاقبة التي تعلموف.غزكا أفئدتهم بالشهوات كباألىواء كمن ثم كان

يان كانت نحلتو كأيان  ينبغي أف ال ننساىان ينبغي أف يتبينها كل عاقل أ –يا عباد اهلل  –ىذه حقيقة 
 كاف مذىبو.

كال يستطيع أحد أف يبخس حقون كالبد من االعتماد على العقلن كال  عباد اهللهلل البد من الفكرن
يمكن ألحد أف يتجاىل نورهن كلكن فلتعلموا أف العقل نور يدؿ على الطريع كلكنو ال ييحىرٍّؾن 

حىرٍّؾن إنما الذم يحرؾ في كيانو الوقودن كالوقود الذم ل في كياف اإلنساف يدؿ كلكنو ال العق
الذم يهيمن على القلبن إنما ىو كقود الحبن فانظر إلى أم جهة يتجو  يحرؾ األمة إنما ذاؾ

 ىذا الوقودن ىذا الحبن إلى األعلى أـ إلى األدنى.

خىلىفى من بعد أكلئك الناسن خىلىفى من بعد تلك األمة خىٍلفه تعلقت أفئدتهم بالدنيء الفاني 
 كحيًجبيوا عن العزيز الباقي أال كىو اهلل سبحانو كتعالى.

من العقوؿ مؤمنةن كما أكثر ما تتحدث عن الدالئل الكثيرة على كجود اهلل ككحدانيتو كلكن ىل نع
سمعتم أف ضياء السيارة ىو الذم يحركها؟ الوقود ىو الذم كاف كال يزاؿ يحرؾ. كقود القلب 

ن الوقود إنما يتجو إلى محبة األغيار.  معدـك

متنوعةن كلتمنيت لو أف كيًجٌدتي في مؤتمر يتحدث عباد اهللهلل كيًجٌدتي في مؤتمرات كثيرة إسبلمية 
عن ىذه الحقيقةن يتحدث عن قالة الداء كالدكاء في تاريخ ىذه األمة كلكني ما كىجىٌدتي ذلك.  
كل ما تتبلقى عليو الندكات كالمؤتمرات إنما ىو حديث عن الفكر كحركية الفكر كالتسابع إلى 

ا ىذا القلب الذم ينبغي أف يػيعىالىجى فلتمنيت أف لو عيًقدى ااراء المتنوعة كاالجتهادات المختلفةن أم
مؤتمر لمعالجة ىذا األمر كلم ا. إنني أتمنى أف تتبلقى أمتنا العربية كاإلسبلمية في أصقاعها 

المختلفة على معالجة  الـ األفئدةن على معالجة الحقيقة التي يكمن فيها كل من الداء كالدكاءن 
 تحليل كبلـ اهلل عز كجل القائلهلل يدكر على محورو من أتمنى أف يوجىدى مؤتمر

هىا فىأىتٍػبػىعىوي الش ٍيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى  نىاهي  يىاتًنىا فىانسىلىخى ًمنػٍ نىا )كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ال ًذمى  تػىيػٍ . كىلىٍو ًشئػٍ
ريٍكوي لىرىفػىٍعنىاهي ًبهىا كىلىػًكن وي أىٍخلىدى ًإلىى األىٍرًض كىاتػ   ثىًل اٍلكىٍلًب ًإف تىٍحًمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍ ثػىليوي كىمى بىعى ىىوىاهي فىمى
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بيوٍا بًآيىاتًنىا فىاٍقاليًه اٍلقىالىهى لىعىل هيٍم يػىتػى  -ُٕٓفىك ريكفى(]األعراؼ هلل يػىٍلهىث ذ ًلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً ال ًذينى كىذ 
ُٕٔ.] 

ان مثل لرجل حقيقي كألمرو على القالة التي يتحدث عنه أتأملتم في ىذا الكبلـن إنو ينطوم
 كاقعيهلل

نىاهي  هىا( )كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ال ًذمى  تػىيػٍ   يىاتًنىا فىانسىلىخى ًمنػٍ

 ـو كحشا عقلو باإلدراكات الكثيرة تاه اهلل العل

هىا فىأىتٍػبػىعىوي الش ٍيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى  نىا لىرىفػىٍعنىاهي(. كىلى )فىانسىلىخى ًمنػٍ  بهذه العلـوٍو ًشئػٍ

 

 دى ًإلىى األىٍرضً )كىلىػًكن وي أىٍخلى 

ما الذم جعلو يخلد إلى األرض؟ ليس العقلن ليس العقل كالفكر ىو الذم جعلو يخلد إلى زينة 
األرضن إلى شهواتها كأىوائهمان إنما ىو القلب الذم فاض بحب الفانين إنما ىو القلب الذم 

 يارن ىذا ىو معنى كبلـ اهللهللاألغفاض بحب 

نىا لىرىفػىٍعنىاهي ًبهىا كىلىػًكن وي أىٍخلىدى ًإلى   ى األىٍرًض كىاتػ بىعى ىىوىاهي()كىلىٍو ًشئػٍ

يحدثنا اهلل نبأ ىذا اإلنساف لكي نعلم متى يقع اإلنساف في الكمائن المهلكة كالمشقية كمتى يرقى 
 إلنساف إلى صعيد السعادة القالول.ا

يقوؿ اهلل عز كجل لنا من خبلؿ ىذا الذم نسمعو من خبلؿ بياف اهلل عز كجلهلل اجعل  يا ابن  دـن
الدنيا في عبلقتك بها كعبلقة السيد بالخادـن اجعلها خادمان لكن كن في عبلقتك بالدنيا كذاؾ 
الذم يرقى بقدميو على السُّل ًم ليالعد إلى أىدافو كمبتغياتون ال تجعل الدنيا محبوبك المهيمن 

عرش فؤادؾن اجعل فؤادؾ لربكن اجعل ىواؾ لخالقك عندئذو ستيحىلُّ المشكبلت كلها  على
ا لنا كتاب اهلل كشرحها لنا تاريخنا الغابر  كسىتيحىلُّ المعضبلت أجمعن ىذه حقيقة أيها اإلخوة بيػ نػىهى

 ابع كيوضحها لنا تاريخنا الحاضر.الس

 ر لكم.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه يغف
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 اٌؼاللخ ث١ٓ االؽزفبي ثنووٜ ٌِٛل هٍٛي هللا )طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ( ٚٚالغ األِخ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 
أيها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم

  تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

ىا ىو ذا شهر ربيع قد أقبل من جديد يحمل في طياتو عبع الذكرلن ذكرل كالدة حبيبنا محمد 
)صلى اهلل عليو كسلم(ن كىاىم المسلموف في مشارؽ األرض كمغاربها يتهيئوف لبلحتفاؿ بهذه 

الرنانة كالقالائد الرائعة كالكلمات ذات التأثير كالمضموفن كلسوؼ تجند الذكرل إللقاء الخطب 
عن العبلقة بين ىذا  –يا عباد اهلل  –لذلك كسائل اإلعبلـ على اختبلفهان كلكني أتساءؿ 

االحتفاؿ المتكرر الذم نسعد بو في كل عاـ كبين كاقع األمة اإلسبلمية المعرضة عن معظم ما قد 
 عليو كسلم( المفتونة بمعظم ما تيٍسًفٍيو علينا رياح الغرب كالشرؽ من ىنا جاء بو محمد )صلى اهلل

كىناؾ. ترل ىل يقربنا ىذا إلى اهلل عز كجل كرسولو أـ إنو يحقع العكس في حياتنا؟ إنني ألشعر 
أف ىذه االحتفاالت الكبلمية المتنوعة كالمتفننة مع كاقعنا الذم كصفت ال يقربنا إلى اهلل عز 
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إنو ليفرض الخجل من رسوؿ اهلل  )صلى اهلل عليو كسلم(ن إنو ليفرض علينا أف نستغرؽ  كجلن بل
 يو كسلم( بكبلـ ال يؤيده السلوؾ.في االستحياء كالخجل من أف نخاطب رسوؿ اهلل )صلى اهلل عل

إنكم لتعلموف أنو )صلى اهلل عليو كسلم( كىضىعىنىا أماـ جملة من الوصايا كالمبادئن األكامر 
واىين كأكد لنا أننا إف أخذنا أنفسنا بهذه الوصايا كاألكامر فلن يتخلى اهلل عز كجل عنا كالن

 ال  العقبى كسعادة ااخرة أيضان.كلسوؼ تتحقع مالالحنا الدنيوية كلسوؼ يضمن اهلل لنا مال

كلكن بعد أف رحل المالطفى )صلى اهلل عليو كسلم( كرحل الرعيل األكؿ ثم الثاني ثم الثالث ثم 
ةى كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاًت( كما يقوؿ ربنا سبحانو  جاء الرابع )خىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

كتعالىن نسوا أك تناسوا معظم تلك الوصايان نسوا أك تناسوا معظم تلك األكامر كالنواىي. كإنكم 
 هلل( قاؿ فيما ص  عنو في حديث طويلتعلموف أنو )صلى اهلل عليو كسلم

ادف  رجاؿ عن حوضي( أم لييطردف رجاؿ عن حوضي )كما يذاد البعير الضاؿ فأقوؿهلل أال  )أال لىييذى
 ن فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان(.ىلموا أال ىلموا فيقاؿ إنك ال تدرم كم بدلوا من بعدؾ

لمحافظة عليون كىا أنتم تركف يا عباد اهلل كيف أن ا ممعنوف في تبديل ما أمرنا اهلل سبحانو كتعالى با
ما أمرنا اهلل سبحانو كتعالى بأف نكوف أمناء كثابتين عليو. ىا أنتم تركف المطامع التي تدعونا عن 

 يمين كشماؿ إلى أف نغير كنبدؿ ما قد ائتمنو اهلل سبحانو كتعالى علينا من أكامر.

 

ثػىرىةن من بعدم إنكم لتعلموف أف المالطفى )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿ فيما ص  عنوهلل )لتجدف أى 
ذا بنا كل التأثيرن كنظرنا إلى أنفسنا ك فاصبركا حتى تلقوني على الحوض( قالها في كصية مؤثرة  

نىك ٍسنىا ىذه الوصية أيضانن استبدلنا باإليثار األىثػىرىة كاالستئثار كبدالن من أف نالبر على الؤلكاء 
منا النفوس كاألىواء كأسرعنا كنالبر على التمسك بالمبدأ الذم أمرنا اهلل عز كجل بو ضجت 

 –نعانع أىواءنا كشهواتنا على النقيض مما أكصانا بو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(ن كلقد ص  
أف رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( مر  مع بعضو من أصحابو ًبجىٍدمو ميت ملقى  –يا عباد اهلل 

رىم( قالواهلل يا رسوؿ اهلل إننا ال نحبو في الطريع فأمسك بأذنو كقاؿهلل )من يشترم مني ىذا بد
بشيء كماذا نالنع بو؟ قاؿ )صلى اهلل عليو كسلم(هلل هلل أشد كراىية للدنيا بهذا عليكم(. سمعنا 
ىذا الذم يقولو رسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم( كإذا بنا نضع ىذه الدنيا التي قاؿ عنها رسوؿ اهلل 
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كؿ من الحبن أال تركف ىا نحن نػيٍهرىع مساء صباح ىذا الذم قاؿ نضعها من أفئدتنا في المركز األ
لجمع المزيد ال نفرؽ بين أف يكوف سبيل ذلك حبلالن أك حرامان كنظرنا فلذا بنا نجسد الكبلـ 

الذم قالو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(هلل )لو كاف البن  دـ كادو من ماؿو البتغى إليو ثانيان كلو  
إليهما ثالثان كال يمؤل جوؼ ابن  دـ إال التراب( ال يغنيو إال الموتن كاف لو كادياف من ماؿ البتغى 

 ال يحجبو عن ىذا الحب إال القبر الذم ينتظره.

 

 ىذا ىو حالنا بعد أف حدثنا رسوؿ اهلل عن الدنيا كقيمتها كىو يشبهها بهذا الجدم الميت.

 

حتى أكوف أحب إليو من مالو  رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿ لكمهلل )ال يؤمن أحدكم باهلل
ككلده كالناس أجمعين( كفي ركاية صحيحة )كنفسو التي بين جنبيو( كنظرنا كإذا بنا نجعل أفئدتنا 

و كسلم(ن أجل ىنالك حب تقليدم مكانلحب كل شيء إال لحب رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو 
ان ىيمنت عليو ليو الدنياللساف الذم يمدحن مكانو اللساف الذم يثنين أما القلب فقد ىيمنت ع

 الشهوات كاألىواء.

عباد اهللهلل إنني أتساءؿ ترل إذا ديًعٍيتي إلى كبلـ في مثل ىذه المناسبة التي سىنىٍشريؼي بها عما 
قريب ىل الخليع بي أف أتكلم أـ الخليع بي أف أصمت الالمت المعبر عن الخجلن الالمت 

ضييع الذم أكغلنا فيو لوصايا رسوؿ اهلل كأكامره التي المعبر عن اإلقرار بما انتهت إليو حالتنا كبالت
أكدىا فيما بيننا؟ أعتقد أف األىٍكلىى بي ىو الالمتن ذلك ألنني إف تكلمت كتحدثت عن الحب 
الذم ال أجد مالداقان لو كتحدثت عن االشتياؽ إلى رسوؿ اهلل الذم أجد أف بيني كبين رسوؿ اهلل 

يا التي ىيمنت على كياني فلسوؼ أشعر بالكذب كلسوؼ جدرانان من األىواء كالشهوات كالدن
أشعر بأنني أضع على كجهي قناعان يناقض ما قد ىيمن على قلبين كأنا أتحدث عن نفسي يا عباد 
اهللن أنا أتالور أف المالطفى )صلى اهلل عليو كسلم( ينادينا من بعيد في عالمو البرزخين في حياتو 

الدنيا من خبللكم لقد تركتكم على بيضاء نقية ظاىرىا كباطنها البرزخيةهلل لقد قلت لكم كأنا أكدع 
ما يزيغ عنها إال ىالك فلماذا زيغتم عن ىذا الذم تركتكم عليو؟ لماذا استعضتم عن ما يسيل 

 لعابكم عليو مما يبرؽ أماـ أعينكم في شرؽ أك غرب؟
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العتمة كالفجر( أم لو يقوؿ لنا رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(هلل )لو علم المسلموف ما في 
علموا ما في الخركج لالبلة العشاء كصبلة الفجر إلى المسجد لشهود الجماعة )ألتوىما كلو 

حبوان( كنظرنا إلى أنفسنا عندما يقبل المساء تتوازعنا السهراتن تتوازعنا المقاصفن تتوازعنا أماكن 
ؤل النعاس بأعيننان فلذا جاء كقت اللهو كيستمر ذلك بنا إلى ىزيع أخير من الليل ثم نعود كقد امت

الفجر كفتحت المساجد الستقباؿ الوافدين إلى المسجد نظرت كإذا بمعظم ىذه المساجد يكاد 
يكوف فارغان إال من قلة من الشباب تحرقت قلوبهم كىيمن حبُّ اهلل عز كجل على قلوبهمن قلةن 

ن أما الطبقة األكلى من الناسن أما رجاؿ األعماؿ أك أكثرىم أقوؿ فهم في شغل  أما ًعٍليىةي القـو
شاغل عن ىذا الذم قالو رسوؿ اهللهلل )ألتوىما كلو حبوان(. كإني ألتأمل كيف كانت الطرقات إلى 
المساجد في عهد رسوؿ اهلل؟ كانت مظلمةن كانت مليئة بالوحل كمع ذلك فقد كانوا يتسابقوف 

طرؽ معبدةن الطرؽ كاسعة مليئة باألضواء إلى المساجد لشهود صبلة العتمة كالفجرن أما اليـو فال
كالمساجد كثيرة كقريبة كمع ذلك فلف ًعٍليىةى القـو كإف أكثر الناس في شغل شاغل عن ىذا الذم 

 قالو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم(.

 

أيها اإلخوةهلل فرؽ ما بيننا اليـو كما بين الرعيل األكؿ يتجسد في ىذا المشهد الذم تركنو في 
مر بن الخطاب يـو كفد إلى الشاـ استجابة لرجاؿ الدين المسيحي فيها كقد أصر  على شخه ع

أف ال يترؾ مرقعتو التي كاف يفضل لبسها دكف غيرىا. عاتبو أبو عبيدة عتابان رقيقانن قاؿ لو عمرهلل 
ما أعزنا اهلل بو ير أك ه يا أبا عبيدة لو غيرؾ قالهان نحن قـو أعزنا اهلل باإلسبلـ فمهما ابتغينا العز بغ

 أذلنا اهلل.

ىل تأملتم في معنى ىذا الكبلـ؟ ىل تأملتم في المعنى الذم تترجمو ىذه الكلمات؟ إنو يقوؿهلل إف 
ىذا التاج الذم يتألع فوؽ رؤكسنا لم ننسجو بماؿو ملكنان لم ننسجو بحضارةو امتلكناىان لم 

نىا بهان إنما الذم نسجو يد اهلل كإنما الذم شر فػىنىا بو ككضعو ف وؽ رؤكسنا ىو اهلل ننسجو بقوة تػىغىل بػٍ
عندما بايعناه صادقين على اإلسبلـ الذم شرفنا بون فلئن سىًكٍرنىا بهذا التاج كنسينا الميتػىوٍّج كلئن 
سكرنا بالنعمن بالحضارةن بالغنى الذم ميتػٍٍّعنىا بو كنسينا اليد التي أعطت إذان فذلك لـؤ ىو من شر 

. الن لسوؼ يظل الناس جميعان يعلموف  أف عرب الجزيرة لم يرقوا إلى سيل ًم الحضارة أنواع اللـؤ
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ندما التزموا صادقين بهذا بجهد كإنما قفز بهم قضاء اهلل عز كجل إلى أعلى صعد الحضارة ع
 الدين.

ننتشي بالتاج نعم كلكنا نسينا  –تاريخ ىذه األمة  –اليـو ننظر إلى التاج الذم ييزىى بو تاريخنا 
؟ نتحدث عن تاريخ األمة اإلسبلميةن نتحدث عن الحضارة العربية المتوٍّج. عباد اهللهلل أيجوز ىذا

التي تغلبت في يـو ما على سائر الحضارات كالعلماء الغربيوف ال يزالوف يعدُّكف ذلك لغزان 
يستعالي على الشرح كالفهمن نحن نتباىى بهذا التاريخن نتباىى بهذا التاج كلكنا أعرضنا عن 

نا بهذا التاج كشردت أعيننا إلى بعيدو بعيدن شردت أعيننا إلى المتوٍّجن أعرضنا عن الذم شرف
التقاليد الممجوجةن شردت أعيننا إلى األىواء كعما قريب ستودعنا األىواء أك نودعهان كعما 

قريب سنرحل كلسوؼ يجد كل كاحد منا مقره في حفرة ضيقة ال تكاد تتسع إال لون كلسوؼ نحيا 
 ن فماذا أنتم قائلوف؟ أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.كنعود لنقف بين يدم رب العالمي
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 ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رشبء ه ٌوٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚػجّو ػٓ ؽجه ٚؽ١ٕٕ

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

لقد علمتم أف اإليماف باهلل كرسولو ال يتم إال بالنهوض على ركنين البد  منهما. أما أكلهما فاليقين 
يهيمن على القلب. إيماف بعقل عارو عن الحب ال  الذم يحتضنو العقلن كأما الثاني فالحب الذم

يػيعىدُّ إيمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  يـو القيامةن كإيماف يتمثل في حبٍّ ال يحتضنو يقين عقلي ليس 
ن كحديثنا عن  إيمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  ق . كحديثنا اليـو عن الركن الثاني أال كىو الحبُّ

 اهلل عليو كسلم الذم ىو فرعه عن حب اهلل عز  كجٌل. حبٍّ رسوؿ اهلل صلى

ال يػيعىدُّ اإلنساف مؤمنان بمجٌرد يقينو العقلٌي بأٌف محمدان رسوؿه حقانن بل البٌد من أف تهيمن محبة 
 رسوؿ اهلل على قلبون كلقد سمعتم باألمس الحديث المتفع عليوهلل

 ناس أجمعين()ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده كال

 قالها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مبلغان عن اهلل كلم يقلها استكباران أك بدافع من األنانية ق .

 

كإذا تبيٌػنىت ىذه الحقيقة يا عباد اهلل فلف من شأف الحب أيٌان كاف نوعو كأيٌان كاف المحبوب أف 
كرىا ال المؤمن كال الفاجر كال يحتضن كل ما ييذىكٍّري بالمحبوبن ىذه حقيقة ال يستطيع أف ين

الملحد أك الفاسعن فمن أحب كائنان ما البد أف يحن  إلى كل ما يذكره بذلك المحبوب كالبٌد أف 
يهتاج شوقو إلى المحبوب كٌلما رأل ما يذكٍّريه بو بل كلما مر  بما يذٌكره بو من مكاف أك زمافن ال 

من أحب شخالان ما حبان حقيقيان إذا رأل شيئان مما مجاؿ للنقاش في ىذه الحقيقة يا عباد اهلل. ف
يخاٌلو كثوبن كنعلن ككتابن كأم شيءو يتعلع بو إذا ر ه اىتاجت من جٌراء ذلك الذكرل في قلبو 
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كاىتاج الحنين إلى محبوبو من جراء ذلكن إذا مر  بمنزؿ المحبوب اىتاج الحنين إلى المحبوب 
ل أم أثر من  ثاره اىتاج في قلبو الحب لذلك الذم لدل مرأل ذلك المرء ذلك المنزؿ كإذا رأ

ىيمن حبو على قلبون كإذا مر  بزماف أر خىوي بينو كبين نفسو تم  في ذلك الزماف أك تلك الساعة لقاء 
مع محبوبو ىي جتو تلك الساعة إلى ذكريات ال يستطيع أف ينساىا أك أف يتناساىان أفي الناس من 

 د اهلل؟ينكر ىذه الحقيقة يا عبا

 

ما أظن في العقبلء من يينكر ىذه الحقيقة التي نتفاعل معها جميعان ال باختيار مٌنا بل بانفعاؿ 
قسرم كما تقولوف. فتعالوا إلى القلب الذم ىيمنت عليو محبة رسوؿ صلى اهلل عليو كعلى  لو 

اهللن ماذا يفعل  كسٌلمن ىيمنت محبة رسوؿ اهلل حقان على قلبو كرأل الثوب الذم كاف يرتديو رسوؿ
مرأل ذلك الثوب أماـ عينيو كقد ر ه؟ البد أف يهتاج من جوارحو من أقالى جوان  قلبو الحنيني 

 إلى المالطفى صلى اهلل عليو كسلم كالبٌد أف يبػيرٍّحىو الشوؽ إليو.

رأل المنزؿ الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسلمن رأل الغار الذم رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم يـو ىجرتون مر  باليـو الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو 
يحٌب رسوؿ اهللن ماذا تفعل بو ىذه المذٌكرات كٌلها من زماف أك مكاف؟ ال ريب يا عباد اهلل أف 

لمبرح كلكنها تقدح زناد الشوؽ ا –ال أقوؿ زناد الحٌبن الحٌب موجود  –ىذه المذكرات تقدح 
 إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببو كىو الحٌب.

ىذه األمور التي تذكر اإلنساف بأمر من أمور الدين أك بماضو من ماضي الرسل كاألنبياء شاء اهلل 
 عز كجل أف يػيٍعجىنى كثيره منو بالعباداتن أنتم تقرؤكف قوؿ اهلل سبحانو كتعالىهلل

ٍن حىج  اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جينىاحى عىلىٍيًو أىف يىط و ؼى ًبًهمىا كى )ًإف  الال   مىن فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئًًر الٌلًو فىمى
 [.ُٖٓتىطىو عى خىٍيران فىًلف  الٌلوى شىاًكره عىًليمه( ]البقرة هلل 

 

 ما معنى ىذا الكبلـ؟

ًر الٌلًو( معلمة من المعالم التي شاء اهلل عز كجل أف تالطبغ بها حقيقة )ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئً 
دينٌية منذ كاقعة جرت في أيٌاـ خليل الرحمن سٌيدنا إبراىيم على نبٌينا كعليو الالبلة كالسبلـ يـو 
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شاء اهلل عٌز كجٌل أف يترؾ زكجتو كطفلو في ذلك المكاف بين الالفا كالمركةن تبعتو الزكجة كىي 
لى أين تىدىعينىا؟ لم يرٌدن إلى أين؟ لم يردن قالت لوهلل  اهلل أمرؾ بهذا؟ أشار إليها أف نعمن تقوؿ إ

قالتهلل لن يتركنا اهلل إذان. كاشتد عليها كعلى كليدىا الظمأ بعد أٍلمو كبعد حين فراحت تبحث عن 
لى المركة فشاء الماءن راحت تسعى صاعدةن إلى الالفا راجعةن إلى المركة عائدةن إلى الالفا راجعةن إ

اهلل عز كجل أف يبعث ملكو جبريل على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ فضرب بجناحو األرض كإذا 
ن من ىنا جعل اهلل عز كجل من الالفا  بالماء ينهمر كينفجر من تلك البقعة كذلكم ىو ماء زمـز

كجل يعٌلمنا كيف كالمركة شعيرتين من الشعائرن لماذا؟ ألنها تحمل ذكرلن إذان فبياف اهلل عز 
نحتفل بالذكريات التي ترب  ما بيننا كبين ماضو يبرز معنى عبودية كثيرو أنبياء اهلل كرسلو فوؽ ىذه 

 األرض.

 [.ُِٓ)كىات ًخذيكٍا ًمن م قىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ميالىلًّى( ]البقرة هلل 

 ذلك المكاف.لماذا مقاـ إبراىيم بالذات؟ إحياءن لذكرل كقوفو في ذلك المكاف كصبلتو في 

لماذا الٌطواؼ حوؿ بيت اهلل العتيع كقد علمنا أف البيت حجارة ال تنفع كال تضر كما قاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ لكٌن األمر يحمل ذكرل كبيافي اهلل عز كجل يأمرنا أف نحتضن الذكريات 

 نبغي أف يهيمن على الفؤاد.التي ترتب  بعاطفةن ترتب  ًبًودٍّن التي تغذم مزيدان من الحٌب الذم ي

 

تعالوا ننظر إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيف كاف يحتفي بالذكريات المرتبطة بماضو عزيزو 
 على القلبن بماضو ييذٌكر باهلل عٌز كجٌل كحرماتو.

 

ريًئيى المالطفى صلى اهلل عليو كسلم صائمان يـو االثنينن سيًئلى عن ذلكن قاؿهلل )ذلك يـو كلدت 
 و(. إذان ىو يحتفي بيـو ميبلده كالحديث صحي  يا عباد اهلل.في

 

ىاجر المالطفى صلى اهلل عليو كسلم إلى المدينة كسمع أف يهودان يالوموف يـو عاشوراء كقد مر  
ذلك اليـو فعبلنن سأؿ عن السببن قيل لوهلل إنو اليـو الذم أنجى اهلل عز كجل فيو موسى كمن معو 
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المالطفى صلى اهلل عليو كسلم من ذلك فقاؿهلل )نحن أكلى بموسى من من فرعوف كقومون كتأٌكد 
بني إسرائيل( كأمر أصحابو بالالـو ذلك اليـو كأمر من كاف مفطران أف يمسك إلى المساءن إنها 

 الذكرل كإنو إحياء من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لتلك الذكرل.

 

الائركم. رجع المالطفى صلى اهلل عليو كسلم من اسمعوا يا عباد اهلل كتأملوا بقلوبكم بأبالاركم كب
غزكة تبوؾ كلمػٌا دنا من المدينة المنورة كبدت طبلئع بيوتها قاؿ صلى اهلل عليو كسلمهلل )ىذه طابة( 
ثم التفت إلى أحد كقاؿهلل )كىذا أحد جبل يحٌبنا كنحٌبو(ن لماذا ىذا الغزؿ من رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ن ال يعي كال يفهمن ىو رمز للجمادات؟ )جبله يحبنا كنحبو(؟! عليو كسلم بجبلو ىو الالخر الاللد
ألنو يحمل ذكرل أكلئك الشهداء الذين ديفنوا في سف  ذلك الجبلن أكلئك الذين يحتضنهمن 

 يحتضن دماءىم الزكٌيةن سف  ذلك الجبل.

 

ضن ذكريات إذان ىي الذكرل عزيزةه على القلب. كإذا كاف القلب يحتضن حٌبان أيٌان فبل بٌد أف يحت
ىذا الحبن بينهما تبلـز دائم يا عباد اهللن ال ينبغي ألحدو أف يشٌك أك أف يرتاب في ىذا ماداـ أنو 

 من البشر كماداـ أف إنسانيتو لم يتسٌرب إليها شذكذه ق .

 

من حٌبنا  –كأرجو أف يكوف كافران  –أننا جميعان نتمتع بقس و  –كىذا ما أعلمو  –إذان فلذا كنا نعلم 
سولنا محٌمد صلى اهلل عليو كسلمن إذا ثبت أف أفئدتنا تحتضن ىذا الحب أفييعقل أف نمٌر لر 

بذكرل من ذكرياتو إف بذكريات مكانٌية أك زمانٌية أك بمتاعو أك أٌم شيء  خر ىل يعقل أال تحرؾ 
ىذا ىذه الذكريات الزمانٌية أك المكانٌية حقيقة الحب المهيمن على قلوبنا؟ ىل يعقل أال يتحوؿ 

الحب إلى حنين كشوؽ إلى ىذا الحبيب الذم  منا بو كلم تكتحل أعيننا برؤيتو؟ أفييعقل ىذا يا 
ىؤالء الناس؟ ال ييعقلن البد أف يستبد الحنين إذا مر  بنا ذلك اليـو الذم كلد فيو رسوؿ اهللن ذلك 

ا سبحاف اهلل! حسنان اليـو الذم  ذف اهلل عز كجل فيو أف يجعل من كجوده بيننا رحمة للعالمين. ي
ىل يمكن  –مكانٌية كانت أك زمانٌية  –اىتاجت مشاعر الحب بين جوانحنا لمناسبة ىذه الذكرل 

للحنين الذم يهتاج في الفؤادن ىل يمكن للشوؽ الذم يهيمن على القلب أف يختفي إذان الختنع 
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أف ييعٌبر عن شوقون كيف ييعٌبر؟  اإلنسافن البد أف ييعٌبر عن حنينون البد أف ييعٌبر عن اىتياجون البدٌ 
لو أف ييعٌبر بالطريقة التي يشاءن لو أف ييعٌبر بااىةن لو أف ييعٌبر بالنغمةن لو أف ييعٌبر بالالـو كما فعل 
رسوؿ اهللن لو أف يعبر بأم طريقة يػيٍبًردي بها لظى حنينو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن يجلس 

الالحابٌيهلل تعالوا بنا نؤمن ساعةن يجمع إخوانو على تبلكة شمائل  مع إخوانو كما كاف يقوؿ ذلك
رسوؿ اهللن على تبلكة سيرة رسوؿ اهللن على الثناء على اهلل الذم ابتعث لنا حبيبو محٌمدان رسوؿ 

 اهللن عندئذو يبرد لظى قلبو كحنين فؤاده المهتاج بسبب ىذه الذكرل التي مٌرت بو.

 

ال نستطيع إال أف نيعٌبر عن الشوؽ الذم يهيمن في أفئدتنا  –ال أقوؿ لنا  بل –إذان يا عباد اهلل لنا 
لمركر ذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأٌم طريقة ترضي اهلل سبحانو كتعالىن المهٌم أال 

 تكوف الطريقة مٌما ال يٌتفع مع شرع اهلل سبحانو كتعالى.

لها لنناقش بها قساة القلوب فهؤالء ال يناقىشوفن نعم ىذه حقيقة فرغنا منها يا عباد اهلل كال نقو 
كماذا عسى أف يفيد نقاشك ألكلئك القساة القلوب كلقد كاف جبلي أحد أىحىن  من أصحاب ىؤالء 
القلوبن كلقد كاف جبل أحد الذم تغزؿ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكثر لينان من قلوب 

ن لكنني أقوؿ ىذا الك بلـ ألعٌبر من خبلؿ ذلك بجزء من اشتياقي إلى رسوؿ ىؤالء الناس اليـو
ى رسوؿ اهللن كأعتقد أنكم تطربوف لسماع ىذا الكبلـ ألنكم تركف فيو شيئان يبرز لظى اشتياقكم إل

 اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

فلف أنكر من أنكر ىذا الذم أقوؿ فلنٌهم في الحقيقة ال يينكركف التعبير في ىذه المناسبة عن حٌبنا 
لرسوؿ اهللن ال يينكركف التعبير عن الشوؽ البلىب الذم ييهيمن لدل مركر ىذه الذكرل برسوؿ اهلل 
كلكٌنهم ينكركف مالدر ذلك أال كىو حبُّ رسوؿ اهللن ىذا ما أجـز بون كال أدىؿ  على ذلك من 

فرانن ال أنك تتبع حاؿ ىؤالء الناس فبل ترل فيهم من يقـو قبيل الفجر ليقف بين يدم اهلل ميستغ
تجد فيهم من يرٌؽ منو القلب كالفؤاد في تلك الساعة من السحر ليبكي كيتخٌشع كيتضاءؿ 

يستنزؿ الرحمات من اهلل عز كجلن ال تجد فيهم من إذا صلى جلس متأدبان في مكاف صبلتو يتلو 
بس  أكراد الالبلة البعدية ثم يبس  كفيو بذؿ كضراعة إلى اهللن الن بل إٌف أحدىم ليقوؿهلل إف 

الكف إلى سماء الرحمة اإللهية بدعة إذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان عندما قاؿهلل )إف رٌبكم حييٌّ كريم 
يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليو أف يردىا خائبة(نإذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان حينما بس   
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عندما صلى بالقـو  كفيو إلى السماء ليلة بدرن إذان رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف مبتدعان 
 صبلة االستسقاء كبس  كفيو إلى السماء يستنزؿ رحمة اهلل سبحانو كتعالى.

 

عباد اهللهلل اىنؤكا  بأف اهلل عز كجل غرس محبة رسوؿ اهلل في قلوبكمن إذان أبشركم كأبشر نفسي 
يت بأننا سنكوف غدان من اإلخواف الذين تشٌوؽ إليهم رسوؿ اهلل يـو قاؿهلل )كددت أني لو رأ

إخواننا(. اللهم اجعلنا بمنٍّكى كجودؾ من إخواف حبيبك المالطفى الذين تشوؽ إليهم كلم يرىمن 
ليست لنا في سبيل ىذا الدعاء بضاعة إال بضاعة الحب كالتعبير عن ىذا الحب في يـو ذكراهن 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم
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 ثشبهح شٙو هِؼبْ ٚػّبٔخ رؾممٙب

 

الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي 
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بشيران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على  كخليلو.
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

ذا الشهر المعظمن شهر اهلل سبحانو كتعالىن الذم يتجلى فيو ربنا على عباده أنقل إليكم بشارة ى
بنفحاتو الرحمانيةن أنقل إليكم بشارتو بأف ىذه الفتنةن بدأت تدبر كما أقبلت باألمس فلنها 

ن كلكن ضمانة ذلك إنما تتمثل في التوبة النالوحن في التوبة إلى  ستنحسر كتدبر بلذف اهلل اليـو
لمستويات كبالنسبة لسائر كاألكبة إليو كتجديد البيعة معو كاالصطبلح معو على كل ا اهلل عز كجل
 الفئات.

كلعلكم تقولوفهلل أليست ىي بشارة ىذا الشهر؟! ككأنها لم تعد بحاجة إلى شرط. نعم إنها بشارة 
)بػىٍعد  الشهر كلكن ىذا الشهر يلفظ من لم يقبل إلى اهلل عز كجل بالتوبة. كلقد رسوؿ اهلل قائبلنهلل

ثم بعدن بعد من دخل عليو رمضاف فلم يٍغفىر لو( كمن ىو الذم يدخل عليو شهر رمضاف فبل يػيٍغفىر 
لو؟ ىو الذم يظل عاكفان على غيون ىو ذاؾ الذم يظل عاكفان على المحرمات التي حذره اهلل 

يده إلى ىذه  م إنو يمدكنهاه عنهان فبلبد لمن يتلقى ىذه البشارة أف يمد أكالن يدان إلى اهلل بالتوبة ث
 البشارة ليتناكلها.

كلقد ارتكبنا يا عباد اهلل كثيران من الموبقاتن كلقد عكفنا على كثيرو من األكزارن كصدؽ ربنا 
 القائلهلل

 

ًثيرو(    ]الشورل هلل  ا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كى  [.َّ)كىمىا أىصىابىكيم مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى
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تكوف ىذه الفتنة بل ىذا االبتبلء الذم أقبل إلينا بلرادة من اهلل عز كجل كبلوف من كأرجو أف 
التربية تتمثل فيها نعمة من نعمو الباطنةن أرجو أف تكوف ىذه الفتنة قد أيقظتنا إلى االعتبار كقد 

تمر ىذه  نبهتنا إلى العودة إلى اهلل كالتوبة بين يديون كلئن كانت قلوبنا قد بلغت من القسوة بحيث
االبتبلءات متوالية متتابعة  تية من عند اهلل ثم ال تستيقظ قلوبنا كتبقى على حالها من اليأس كمن 
القسوة فلنها لماليبة أخرل أطم كأخطرن كلكني أحسب أف الكثرة الكاثرة منا قد  بوا إلى اهلل 

 ئان في ذلك.كقد أعادتهم المحنة إلى اهلل عز كجلن ىذا ما أحسبو كأرجوا أال أكوف مخط

 

إال أف ىنالك معاصيى خطيرة ربما كانت أخطر من تلك التي كنا نعكف عليها فيما مضى قبل أف 
تواجهنا ىذه الفتنةن كأظن أف من أبرز مظاىر خطورتها أف في المسلمين من ال يأبهوف بها كال 

ية التي أحدثكم يلتفتوف إليهان أرجو أف ينتبو المسلموف إلى أف يتوبوا إلى اهلل من ىذه المعال
 عنها.

 

حدثنا عن ىذه الفتن ككصفها بل كصف ىذا الذم مررنا بو بأدؽ كصف ثم إنو أمىرى  rرسوؿ اهلل 
أىٍمرى حىٍتمو باالبتعاد عنها كحذر تحذير تحريم من الدخوؿ فيها كالولوغ إليها ككرر ثم كرر ثم كررن 

ذر منو رسوؿ اهللن بل نظرت فرأيت كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من المسلمين يستخفوف بهذا الذم ح
أف في المسلمين من يستهزئوف بهذا الذم أمر بو رسوؿ اهلل كمن يقولوف بملء أفواىهم إف ىذا ما 

 ال يقبل في ىذا العالر.

 

أعتقد أنو أخطر من الفتنة التي نعاني منها  rإف الولوغ في ىذه المعالية مخالفة ألمر رسوؿ اهلل 
من األحاديث التي تحدث رسوؿ اهلل فيها  –ال كبلن  –مسامعكم بعضان اافن كىا أنا أعيد على 

 عن ىذه الفتنة كأمثالها كحذر من االشتراؾ فيها كالولوغ إليها.
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قاؿ في حديث طويل كصف فيو ىذه الحالة ثم قاؿ لكل فردو فردو فردو من المسلمينهلل)عليك 
 بخاصة نفسك كدع عنك أمر العامة(.

 

اتفع عليو الشيخافهلل )ستكوف بعدم فتن من استشرؼ لها تستشرفو كمن كقاؿ في حديث  خر 
 كجد ملجأن أك معاذان منها فليعذ بو(

 

فيما ص  عنو حكايةن عن مثل ىذه الفتنة كعبلجان لهاهلل )أمسك عليك لسانك  rكيقوؿ رسوؿ اهلل 
 كليسعك بيتك كابك على خطيئتك(

 

كأمثالهان يقوؿ لو حذيفة رضي اهلل عنوهلل ماذا كيقوؿ في حديث  خر متفع عليون يالف ىذه الفتنة 
تأمرنا إف أدركنا ذلك؟ يقوؿ في الجوابهلل )اعمد إلى حجر فدؽ عليو حد سيفك كاترؾ كل تلك 

 حتى يدركك الموت كأنت على ذلك(. الفئات كالجماعات كلو أف تعض على أصل شجرة

عتزاؿ منهان في االعتزاؿ عنها أف خمود ىذه الفتن إنما ىو في اال rكىكذا يوض  لنا رسوؿ اهلل 
كيؤكد ىذا مثنى كثبلث كرباعن كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من الناس أذىكٍّريىا بهذا الذم يقولو رسوؿ 
اهلل فتفر من سماع كبلمو كتلقي بهذه الوصايا كراءىا ظهريانن نعم ىذا ما يتم اافن فماذا إف قلت 

كفاتو بأشهر كقد زار البقيع في حديث طويل  لكم إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ قبل
فأقوؿهلل  –أم ليطردف رجاؿ عن حوضي  –أذكر محل الشاىد منوهلل )أال ليذادف  رجاؿ عن حوضي 

 دلوا من بعدؾ(.أال ىلم أؿ ىلم فيقاؿ إف ال تدرم كم ب

نا كبين يا ناس لماذا نعرض أنفسنا لهذا التبديل الذم يحذر منو رسوؿ اهللن ىل قطعنا صلة ما بين
حبيبنا محمد؟! ىل عدنا ال نعترؼ بنسبتنا إليو ناسان من أمتو كنسبتو إلينا  خر الرسل كاألنبياء 

 المبعوثين من قبل اهلل؟!
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راية عمية فقيًتل فقتلتو كىو ىذه الحالة التي نحن فيهاهلل )من قاتل تحت  rيقوؿ المالطفى 
 جاىلية(

علم أصحابها كال تعلم الغاية منها كال تعلم النهاية التي ما الراية العمية؟ ىي تلك القيادة التي ال ت
توردؾ إليهان ىذه ىي الراية العمية. كنحن إذا أردنا أف نبحث سنجد أف في الناس الذين يمسكوف 
بهذه الراية الموساد اإلسرائيلي كالمخابرات المركزية األمريكية كلسوؼ تأتيكم قريبان أنباء تفاليلية 

ركؼ في ىذا األمرن فئات تلتقي قبل أياـ كتتواصى بتأجيج ضراـ الفتنة في تضع النقاط على الح
الشاـن في سورية من أجل الوصوؿ إلى الغاية التي لم نرسمها نحن كلكن أكلئك الناس ىم الذين 

ىذا القر ف كبلـ اهلل؟! ال رسموىان كأعود فأتساءؿ أمؤمنوف نحن بقر ف اهلل؟! أمؤمنوف نحن بأف 
 أدرم!

  عز كجل يقوؿهللكبلـ اهلل

 

ا ال ًذينى  مىنيوٍا الى تػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍم الى يىٍأليونىكيٍم خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّم  ًت اٍلبػىٍغضىاء )يىا أىيػُّهى قىٍد بىدى
نتيٍم تػىٍعًقليوفى( ] ؿ عمراف هلل ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم كىمىا تيٍخًفي صيديكريىيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكيمي اايىاًت ًإف كي 

ُُٖ.] 

 

كبلـ من ىذا يا ناس؟! ىذا كبلـ ربنا كأنتم تعلموف أنو لم يكن في الالحابة من اتخذكا بطانة من 
 غيرىمن لم يكن في التابعين من اتخذكا بطانة من غيرىمن لكن ىذا كبلـ موجو إلينا نحن.

 

سياتهلل ما الهدؼ من خركجكمن سكتن قلت لواحد من ىؤالء الشباب الذين يخرجوف في األم
 قلتهلل أحب أف أعلمن قاؿهلل تسلية. يا عجبانن أفي الناس العقبلء من يهدـ بيتو لتسلية.

 

كقلت لبعض من استحر الجدؿ كالنقاش بيني كبينو أنا سأمد يدم إلى بيعة حقيقية معكم لكن 
سارم في ىذه البلدة كأكتفي على أف تضعوني أماـ النظاـ البديل الذم تقرر أف يكوف ىو النظاـ ال
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بأف يكوف في السوء كالحسن مثل ىذا النظاـن أال يكوف أكثر سوءان منون أرني النظاـ البديل الذم 
سيتمن عند النقاش تبين أف المسؤكؿ أجهل من السائل أجل في ىذا الموضوعن ليس المسؤكؿ 

 نضعو كإنما كضع ىناؾ. بهذا أعلم من السائل ق ن قلتهلل كلكني أعلم النظاـ ليس نحن الذين

 

من؟ أعود فأقوؿ يا عباد اهلل من ىو ىذا العاقل الذم يعمد فيهدـ داره كإف كانت داران عتيقة تافهة 
 ثم يذكر أف يبحث عن مأكل  خر يأكم إليو؟ أم عاقل يفعل ىذا؟!

 

ـ رسوؿ اهلل ألم يأف لنا جميعان أف نتبالر كأف يستيقظ منا العقل؟ أكالنهلل إنكار المنكرن أف نلغي كبل
كأف نجعل كصيتو الحارة الحارة ملقاة كراءنا ظهريان كأف نستخف بها كأف نتفوه بالكبلـ العجيب 
 بشأنها معالية كبرل أظن أنها أخطر من الببلء الذم يمر بنان أرجو ك مل أف نعود إلى رسوؿ اهلل.

 

يعلنوىا كإما أنهم موقنوف يا ناسن أحد شيئينن إما أف ىؤالء اإلخوة تبرموا بوصايا رسوؿ اهلل فل
 .rبنبوتو فليتبعوا كبلمون أنا ال أتقوؿ على رسوؿ اهلل 

 

ينبغي أف نعلم أف اإلصبلح أمر ال ريب فيو كالبد منون كأنا مع الذين يدعوف إلى اإلصبلح كلكن 
عندما ندعوا إلى أف نستبدؿ نظامان بنظاـ كنضع النظاـ البديل ااتي كنطمئن إليو كنتبين رسوخو 
على أرضنا بشكل سليم عندئذو ال حرجن كىذا ما ال يمكن أف يرفضو عقل عاقل بشكل من 

 األشكاؿ.

 

أعود فأقوؿ كأنا أتحدث عن شهر رمضاف كعما يخاطبنا بو رمضافهلل إف شهر اهلل ىذا يحمل بشارة 
تى كلو كأم بشارة إلينا جميعان كلكن ىذه البشارة منوطة بالتوبة إلى اهللن دعك من ىذه الفتنةن ح

لم تكنن أما ينبغي لمن استقبل شهر اهلل أف يستقبلو بتوبة من الذنوب؟! أما ينبغي أف يستقبلو 
؟! دعك من ىذه rبتوبة من المعاصي كااثاـ؟! أما ينبغي أف يجدد العهد بينو كبين حبيبو محمد 
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ع رسولكمن ال الفتنةن فما بالك كالفتنة مستحرة كرمضاف ينادم أف عودكا إلى نبيكمن اصطلحوا م
تستخفوا بوصاياهن ال تلقوا بوصاياه بل بأكامره كنواىيو كراءكم ظهريان. إف نحن تبنا إلى اهللن كإف 
نحن عدنا إلى اهللن كإف نحن مؤلنا مساجدنا ركعان سجدان ملتجئين إلى اهلل عز كجلن كإف نحن 

حمى ىذا الدين العظيم فأنا تلونا كتاب اهلل عز كجل معبرين عن رجوعنا من خبلؿ تبلكتنا لو إلى 
أعود فأؤكد لكم أف ىذه الفتنة قد كلت كأدبرت كلسوؼ تجدكف خوارؽ إعجاز اهلل عز كجلن 

لكن ال تنسوا ىذا الشرطن كأنا عندما أقوؿ ىذا أدعو نفسي كأدعو األمة كلها إلى التوبة بدءان من 
 توب إلى اهلل عز كجل.القادة إلى القاعدة إلى الفئات كلهان كلنا مكلفوف بأف نؤكب كن

 

أيها اإلخوة نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كغدان ستحتضننا  في باطنهان لماذا نتعامل مع أم 
شيء غير اهلل؟ لماذا نتعامل مع عالبياتنا؟ لماذا نتعامل مع أىوائنا؟ لماذا نتعامل مع أمور 

بين يدم اهلل كالرجوع إلى اهلل كأعوذ كاتفاقات فيما بيننا كبين  خرين أيان كانوا؟ لماذا؟! الموقف 
باهلل من ساعة تزجني في ندـ محرؽ أكال كىي ساعة سكرة الموت عندما أرحل من ىذه الدنيا 

 خاكم الوفاؽ. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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)ِٖ ب لََلُهْٚا هللّاَ َؽكَّ لَْلِه َِ َٚ ( 

 

عمو كيكافئ مزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد هلل ثم الحمد هللن الحمد هلل حمدان يوافي ن
لجبلؿ كجهك كلعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

يران كنذيران. اللهم صل كسلم كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى العالم كلًٍّو بش
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدين. كأكصيكم أيها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى. أما بعد فيا عباد اهللهلل

 

اني إلى قلب اإلنساف لو كاف  يةه في كتاب اهلل سبحانو كتعالى تدخل كخزاتو أليمةن من العتاب الرب
ىذا اإلنساف يتمتع من الدينونة هلل عز كجل بمثل ما تتمتع بو الحيتاف في البحار كالحيوانات في 
األدغاؿ كالنباتات في الحدائع كالمركجن ىذه ااية ىي  ية سجدة يسن السجود عن تبلكتها 

 يقوؿ اهلل عز كجلهلل كلكننا سنقرؤىا كنترخه أال نسجد في ىذا المقاـ عند تبلكتهان

 

ًجبىاؿي )أىلىٍم تػىرى أىف  الل وى يىٍسجيدي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمىن ًفي اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىالٍ 
ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىن ييًهًن الل   ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ا لىوي ًمن مٍُّكرًـو ًإف  الل وى كىالش جىري كىالد كىابُّ كىكى وي فىمى

 [.ٍُٖفعىلي مىا يىشىاءي( ]الحجهلل يػى 

أرأيتم إلى ىذا البياف اإللهي العجيبن قرار يدلي بو اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل فيما قررن أف كل 
المكونات التي أقامها اهلل عز كجل مسخرة خادمة لسيدىا كىو اإلنسافن ماضية في السجود 

اضية في التسبي  لموالىان ماضية في الخضوع ألكامرىان أما اإلنساف ففيهم المستجيب لربهان م
كفيهم المعرضن فيهم من أصغى إلى بياف اهلل كعاىد اهلل أف يلتـز بأمره كفيهم من أعرضن أليس 
ىذا عجيبان يا عباد اهلل؟! أال يدخل ىذا الكبلـ الذم سمعتموه كخزات أليمة فعبلن من العتب 

ني سبحانو كتعالى إلى فؤاد اإلنساف لكن لو كاف اإلنساف فعبلن يتمتع بمثل ما تتمتع بو الربا
الحيوانات كالمكو نات األخرل من الدينونة هلل عز كجل. يا ابن  دـ أقامك اهلل سيدان بين مكو ناتون  
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دم كالقلب النابض كر مىك اهلل عز كجلن أكرثك ما لم يورًٍثو أيان من المكو نات األخرلن العقل الها
بالعواطف ككاف المفركض أف تكوف في مقدمة المنقادين ألمر اهللن ككاف المفركض أف تكوف في 

مقدمة المستجيبين لقرار اهلل سبحانو كتعالىن فلماذا يكوف األمر على ىذا النحو؟ قبل أف أجيبكم 
رتابين في قدرة اهلل عز عن ىذا السؤاؿ أيها اإلخوة البد أف أجيب عن سؤاؿ قد يخطر في باؿ الم

كجل كسلطانو كنظاـ ملكو كملكوتون يقوؿهلل النباتات تسجد هلل؟ الجمادات تسب  بحمد اهلل؟ 
الحيوانات تسب  بحمد اهلل؟ كيف يتأتى ذلك؟ كلقد أجاب اهلل عز كجل عن ىذا التساؤؿ 

 سريعة لكنها علمية كقوية إذ قاؿهللالمعترض إجابة ملخالة 

ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم( ]اإلسراءهلل)كىًإف مٍّن شىٍيءو إً   [ْْال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

 

مشكلتكم الجهلن ال تفقهوف السبل الخاصة بالمكونات األخرل كالتي بها يسب  كل منها ربو 
كبها يسجد لمواله كيعكف على تنفيذ أكامرهن كما كاف الجهل يومان ما حجة يعتمد عليها مجادؿن  

ىم الذين يجعلوف من جهالتهم حجة لدحض ما يسمعوف كما يقاؿ لهمن ىذا ىو الجواب  كثيركف
باختالارن كلكني أشرح في ىذا الموقف بالقدر الذم يسم  بو المقاـ ىذا الذم يقولو بياف اهلل 
سبحانو كتعالى. إف كانت أداة السجود هلل في حياة اإلنساف العقل الواعي كاإلدراؾ الذم متعو بو 

ح السارية في كيانو فلف اهلل عز كجل قد أكرث المكو نات األخرل كسائل أخرل بها تسب  اهلل كالرك 
كبها تسجد لذاتو كبها تخضع لسلطانو. أذكر أني أنبأتكم منذ حين بأف على مقربة من غرفة نومي 
في المكاف الذم أسكن فيو شجرة عظيمةن ما من صباح إال كتجتمع في ىذه الشجرة الطيور 

الافير المتنوعة كتبدأ بترنيمة جماعية كأكراد ال تفتأ تقـو بوردىا في ذلك إلى أف تطلع كالع
الشمسن فلذا طلعت الشمس تفرقت ىذه الطيور كلٌّ إلى شأنهان ذكرت ذلك لكمن كلعلكم 

كاف يخطب يـو الجمعة مستندان إلى جذع في مسجده ثم أقيم لو المنبر   rتعلموف أف المالطفى 
يخطب أكؿ  rع إلى مكاف بعيد في إحدل زكايا المسجدن كلما كاف رسوؿ اهلل فأقالي ذلك الجذ 

جمعة على المنبر الذم نالب لو سمع كل من في المسجد أزيزان ينبعث من ذلك الجذع كصفو 
الالحابة بأنو يشبو الناقة العشراءن الالوت الذم ينبعث من الناقة العشراء التي على كشك الوالدة 

 ك الجذع كيعتنقو إلى أف صمتن نعمأف ينزؿ كيقطع خطبتو فيستلم ذل rمما اضطر المالطفى 

ًه كىلىػًكن ال  تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم( ]اإلسراءهلل  [.ْْ)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ييسىبٍّ ي ًبحىٍمدى
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تأملوا في الذرة بل في جزيئات الذرة التي ال تراىا إال بالمجهر المكبر المكبر ماذا تجد؟ تجد 
نظامان قائمان ال يتخلف ال تشوبو شائبةن نتركنات كإلكتركنات تدكر كتتحرؾ ضمن نظاـ ال يتخلف 
ق  كفي ضمن ذلك ما يسمى الوسي  الساكن منذ أف خلع اهلل عز كجل المكو نات كىذه الوظيفة 

كدكراف  قائمة بهان أليس ىذا تسبيحان؟ أليس ىذا تنفيذان لقرار اهلل عز كجل كأمره؟ كالشمس كالقمر
 اهلل عز كجل األرض كالجباؿ كاألشجار انظرن كل ذلك عاكف على تسبي 

تىوي كىتىٍسًبيحىوي كىالل وي عىًليمه  ا يػىٍفعىليوفى( ]النورهلل )كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى  [.ًُْبمى

فبل يرتابن  أمٌّ منكم أيها اإلخوة في ىذا الذم يقولو اهلل سبحانو كتعالىن كلكن تعالوا إلى الجواب 
 اهلل عز كجلعن السؤاؿ ااخرن فما باؿ اإلنساف كىو المكـر على عين 

ـى( ]اإلسراءهلل )كىلىقىٍد كىر مٍ   [َٕنىا بىًني  دى

نات بعقل كإدراؾن ما باؿ اإلنساف كىو ما باؿ اإلنساف كىو الذم يتمتع من دكف سائر الحيوا
الكائن الذم سخر اهلل لو كل ما حولو من أجراـ علوية كسفليةن أجراـ السموات كاألرضن ما بالو 

 ى رأيناه يقوؿ عن اإلنسافأعرض عن اهلل عز كجل حت

( ]الحجهلل  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

 

كبار يا عباد اهلل كليس الجهلن لما متع اهللي اإلنسافى بالعقل كىو ينبوع العلم كمتعو اهلل عز إنو االست
كجل بالشعور بالذات األنا كىو ينبوع االستكبار ككل ذلك تعبير عن األمانة التي استودعها اهلل عز 

 السبب في أف المبلئكة قالوا هللهللكجل لديون كىو 

 [.َّدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدٍّمىاء( ]البقرةهلل )أىتىٍجعىلي ًفيهىا مىن يػيٍفسً 

 

لما كاف اإلنساف يتمتع بهذه النعمة كاف من  فاتها إعراض الكثيرين منهم عن اهلل عز كجل. العلم 
يطغي إال إف أخضعو صاحبو لمعرفة اهلل عز كجلن كاألنانية تطغين تقود صاحبها إلى االستكبار إال 

الوقوؼ أماـ مر ة الذاتن ىذا ىو السبب يا عباد اهلل. كمن ىنا فليس إف كاف كثير الذكر هللن كثير 
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ىنالك من يحيع بو غضب اهلل عز كجل من ذلك الذم نسي كينونتو عبدان مملوكان هلل عز كجل 
كأسكرتو النعمة التي أضفاىا اهلل عز كجل عليون أسكره العلمن أسكرتو القدرةن أسكرتو ىذه 

إنو حتى اهلل ال يستطيع أف يناؿ مني مناالن أك أف يفعل نقيض ما قد  المزايان كإذا بأحدىم يقوؿهلل
قررتون أال تسمعوف من يهذم بمثل ىذا الكبلـ؟ كمن ثم فلنك تسمع من يقوؿهلل إف سبب تخلف 
المسلمين أنهم أحالوا أمر القضاء كالقدر إلى اهلل كلو أنهم علموا أنهم ىم الذين يقودكف أقدارىم 

 لقضاء كما يحبوف النعتقوا من ىذا التخلف.كىم الذين يقودكف ا

 

نعم يا عباد اهللن أذكر أحدىم ككاف ذا مرتبة عالية كتب كبلمان من ىذا القبيل في جريدة سيارةن أف 
اإلنساف عندما يعلم أنو ىو سيد قدره عندئذو يتخله من التخلفن فماذا كانت عاقبتو؟ كاف ىذا 

الوظيفي ككاف كامل الالحة كالعافيةن ككاف كجهو يتضرج ممن أحبهم اهللن بينما ىو يمارس عملو 
عافية كقوة كحمرة دليل القوة كالالحة إذا بو يقع أرضان أماـ الناس جميعان كقد زايلو الشعورن أيًخذى 
إلى المشفى كبقي فيو عدة أسابيعن رأيتو بعد ذلك ذاكم الوجون نحيل الجسم كقد عاد إلى نالف 

م إنو غاب عني كرأيتو بعد حين كقد تماثل للشفاءن سألتوهلل كيف الوزف الذم كاف يتمتع بون ث
حالك؟ ىنا تأملوا في الجواب يا عباد اهللن قاؿهلل قد مىن  اهلل عز كجل علي  فجبر الخاطر مني 

كأكرمني بالتوبة كذىبت معتمران إلى بيت اهلل الحراـ كتبرأت من األكىاـ التي طافت برأسين نظرت 
عائدان  كلى من حياتو كشأنو كفي الالفحة الثانية التي  ؿ إليها أمره عبدان كتأملت في الالفحة األ
 إلى اهلل سبحانو كتعالى.

عباد اهللهلل اإلنساف الذم يقوؿهلل أنا أملك قضاء نفسي يسخر منو العقل الذم برأسون كاإلنساف 
تكذبو كل خلية  الذم يقوؿهلل إنو حتى اهلل ال يستطيع أف يناؿ مني مناالن أك أف يفعل نقيض ما أريد

في كيانو كجسمون أقوؿ لو من على ىذا المكافهلل تعاؿ فالد عنك المشيب كعقابيلون إنو قضاء 
من قضاء اهللن تعاؿ فالد عن ذاتك الخرؼ إذ يغزك رأسك كدماغكن تعاؿ فالد عن كيانك إذ 

سبحانو امتد بك العمر النسياف بعد الذكرل كالجهل بعد العلمن من أنت؟ أنت ذرة في عالم اهلل 
كتعالىن أنت ىباءة في ملكوت اهلل سبحانو كتعالىن كاسمعوا قالة من تأل و كجعل من نفسو إلهان 
من دكف اهللن إنو نمركد الذم نطقت محكمتو بلحراؽ سيدنا إبراىيم على نبينا كعليو الالبلة 

وة أعجبتو كالسبلـن كاف يستعرض في يـو من األياـ قوتو بل قواه كعساكره كجندهن كلما رأل الق
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بل أذىلتو طافت برأسو سكرة االستكبار كنطع بما نطع بو من الهذياف متألهان ثم إنو عاد إلى 
قالره كامتد في كقت الرقاد على فراشو كما ىي إلى بعوضو اتجهت إليو كلم تخطئ أنفون ثم إنها 

إال  صعدت إلى خياشيمو ثم استقرت في دماغو كنالو من ذلك مرضن لم يكن يخفف عنو مرضو
أف يضرب رأسو بكل ما تنالو يدهن ككاف أعز الناس إليو ىو ذاؾ الذم يمسك بيده أم شيء 

فيضرب رأسو ذات اليمين كذات الشماؿ كىكذا ظل ىذا المتألو حتى قضى نحبون كيف قضى 
 نحبو؟ ببعوضةن كصدؽ اهلل القائلهلل

 

هيمي الذُّبىابي شىٍيئان ال  )ًإف  ال ًذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الل ًو لىن يىٍخليقيوا ذي  ًإف يىٍسليبػٍ بىابان كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كى
( ]الحجهلل يىٍستىنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الط ا  [ًّٕلبي كىاٍلمىٍطليوبي

نبغي أف نتبينهان نحن عبيده مملوكوف هلل عز كجل أيها اإلخوة ينبغي أف نتمثلها كيىذه الحقيقة 
ذلك عبوديتنا هلل عز كجلن ما ينبغي أف تكوف الحيوانات كالنباتات  كعزتنا إنما تكمن في معرفة

 الجمادات المسخرة لئلنساف أقرب إلى مرضاة اهلل سبحانو كتعالى من اإلنساف

 

تى   [.ُْوي كىتىٍسًبيحىوي( ]النورهلل )كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى

ات التي من حولنان أقوؿ ليت أف اإلنساف استأىل ىذا القرار الذم شهد اهلل عز كجل بو للمكو ن
 قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم فاستغفركه.
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 ِؾجزٕب ٌوٍٛي هللا ... كػٜٛ رؾزبط ٌجو٘بْ

 

 

الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي مىزيدهن ياربنا لك الحمد كما ينبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن   على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد
 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى.

 

 أٌما بعدي فيا عباد اهلل..

 

لقد دأب عاٌمة المسلمين على االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خبلؿ ىذا 
مبركرن كليس في الناس من يملك منطقان  الشهر المبارؾ من كل عاـ. كال شك أف ىذا عمله 

يستطيع أف يعتمد عليو في االنكار على من يريد أف يفتخر بانتمائو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلمن أك أف يثني عليو بمناسبة أك بدكف مناسبةن أك أف يسعى إلى تجديد البيعة لو كترسيخ محبتو 

يمنع المسلمين عن أف ييعبركا عن مشاعرىم ىذه بين جوانحون ليس في الناس من يستطيع أف 
 بمناسبة أك بغير مناسبة.

 

كمن العجيب أف في الناس الذين يحتفلوف بذكريات ملوكهم خبلؿ كل عاـن ملوكهم الغائبين أك 
الحاضرينن عندما تمر ذكرل كالدةو أك كفاة ألحدىم في ىؤالء الذين يحتفلوف بذكرل ملوكهم 

ه الذكريات كبالحديث عن مناقب أكلئك الملوؾن من ينكر مثل ىذا كيستنطقوف الجرائد بهذ
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العمل ذاتو عندما يكوف احتفاءن بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كال يدرم العاقل 
لماذا ييبيحوف ىذا األمر لملوكهم كلرؤسائهمن كيستنطقوف صحفهم بالعناكين العريضة الكبرل؛ 

اسبة مركر يـو كالدتهم كذكراىا ثم يمنعوف ىذا الحع عن رسوؿ اهلل حديثان عن نعوت ملوكهم بمن
صلى اهلل عليو كسلمن أك يمنعوف عامة المسلمين أف يمارسوا مثل ىذا الحع اتجاه من ىو أعلى 

 من ملكو كمن رئيس كحاكمن أال كىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

 

فلوا بطرقهم الخاصة بذكرل مولد رسوؿ اهلل إذان ال يستطيع أحده أف يمنع المسلمين من أف يحت
صلى اهلل عليو كسلمن كلكن ينبغي أف نعلم أف ىذه االحتفاالت كلها إف ىي إال تعبيره عن أف 

ىؤالء المسلمين ال يزالوف أتباعان لرسوؿ اهللن كأف ىؤالء المسلمين يسيركف على ىدم رسوؿ اهلل 
ل ىذه األياـ يجددكف البيعة لنبٌيهم صلى اهلل عليو صلى اهلل عليو كسلمن كأنهم في كل عاـو في مث

 كسلم.

 

ىذه االحتفاالت ال تعبر إال عن ىذا المعنىن كىذا الكبلـ لكل مسلمو أف يقولو كال شكن كلكن 
ينبغي أف نعلم أف ىذا الكبلـ دعولن فلما أف يكوف صاحبها صادقان كإما أف يكوف كاذبان. لك أف 

إني أفتخر بانتسابي إلى محمد بن عبد اهلل خاتم الرسل كاألنبياءن  تقوؿ في مثل ىذه المناسباتهلل
كلك أف تعبر عن إعجابك بو كعن حبك لو في مثل ىذه المناسبةن كلك أف تعبر عن التزامك 
بالسير على صراطون كلكن ال تنسى أف ىذا كلو دعول تطرحهان ثم إما أف يالدؽ سلوكك ىذه 

نقف عندهن يجب أف نتساءؿ ىل تيطابع دعاكينا في مثل  الدعول أك يكذبهان ىذا ما ينبغي أف
 ىذه االحتفاالت كالمناسبات سلوكاتنا كأعمالنا؟

 

إف كانت مطابقةن فهذا مما يرفع الرأس عاليان كمما يبعث في النفس تفاؤالن كبيران. أما إف كانت 
كأف ىذه  الدعاكم في كاد كاألعماؿ كالسلوكات في كادو  خرن فبل شك أف الماليبة كبيرة

 االحتفاالت ستالب  غدان شاىدان علينا بدالن من أف تكوف شاىدان لنا.
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عندما ننظر إلى أجهزة اإلعبلـ التي تيغطي العالم العربي كاإلسبلمي كلون نجد الكل يلتقي على 
االحتفاؿ بذكرل مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسلم في ىذه األياـ. إذان ىنالك شيءه يجمعهم 

الذم يجمعهم ىو اتفاقهم على االفتخار بنبيهم محمدو عليو الالبلة كالسبلـن كعلى  ىذا األمر
تعبيرىم عن إعجابهم بو كمحبتهم لو كاتباعهم لسلوكو كسيرتو. فانظر بعد ذلك إلى الواقع تجد أف 

 الواقع يتناقض كليان أك جزئيان مع ما تترجمو ىذه االحتفاالت.

فيما دعى إليو إلى جمع الكلمة كنبذ الفرقة كتحطيم أسباب  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دعى
التمزؽ كالخبلفات كالشتاتن ىذا ما دعى إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مستعينان بكبلـ اهلل 
ٍبًل الل ًو جىًميعنا كىالى تػىفىر قيوا"ن كتنظر إلى ىؤالء الذين  عز كجل كبيانو الالري  الواض  "كىاٍعتىاًلميوا ًبحى

اجتمعت كلمتهم جميعان على االحتفاؿ بذكرل نبيهم محمد صلى اهلل عليو كسلمن تنظر إلى 
كاقعهم كإذا بهم متدابركفن كإذا بهم متفرقوفن كإذا بهم متخاصموف. شيءه عجيب ال يمكن 

 للمنطع أف يحللو أك أف يفهم لو تأكيبلن.

بان؛ يجذب ىؤالء الناس جميعان من أما ظاىرة ىذا االحتفاؿ الجامع فينبغي أف يكوف عنالران جاذ
شتات كيجعلهم يسيركف على نهجو كاحد كيلتقوف على صراط كاحد. ىذا ما يقتضيو التقاؤىم 

جميعان على االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كلكن تعاؿ فانظر إلى كاقعهم 
كمنهجن كتنظر إلى ىذه الجامع تجد كل فئة تسلك كاديانن تجد كل دكلة تتغنى بمبدأو كسلوؾو 

 المشترؾ فبل تجد لو أم سلطاف على حياتهم بشكل من األشكاؿ.

كيف يكوف ىذا االحتفاؿ كىذا االحتفاء بذكرل المالطفى صلى اهلل عليو كسلم عمبلن مرضيان 
 لرسوؿ اهلل؟ ككيف يكوف عمبلن مرضيان هلل سبحانو كتعالى؟

بسيطة كجيزة نوعه من الخداع لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ىذا بكل ما يمكن أف نعبر عنو بعبارةو 
كسلم. نيقيم االحتفاالت من أقالى شرقنا اإلسبلمي إلى أقالى غربون كمن أقالى شمالو إلى جنوبو 
كتيالغي إلى الكلمات النيرانية التي تتفجر كالبراكين من أفواه المتكلمينن كأجهزة اإلعبلـ كلها 

بلن أمة كاحدةن كأنها تسير على صراط كاحدن كأنها غدان سترمي ىذا تتناقلن ييخيل إليك أف ىذه فع
العدك الراب  على أرضنا كالمغتالب لحقوقنا سترميو عن سهم كاحد كعن قوس كاحدن ذلك ألنهم 
جميعان يقفوف تحت مظلة اإليماف باهلل كااللتزاـ بسنة محمدو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. حتى 

ة كصمت المتكلموف كانتهت أجهزة اإلعبلـ من نقل ىذه العبارات كدخلت إذا زالت ىذه المناسب
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في برامجها التقليدية األخرلن نظرت كإذا بكل كاحد منهم يسلك طريقان مناقضان لطريع ااخرن 
ذاؾ ييالر على أف يمد يده اإلقتالادية إلسرائيل كييالر على أف يمضي في تنفيذ الخطة الشيطانية 

ضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كباألمس كاف يقيم احتفاالن بذكرل مولد التي تغضب اهلل كتيغ
رسوؿ اهلل. كااخر ماضو في تمكين الركاب  كفي تمتين أكاصر الالداقة كالود الذم يعجز التعبير 
الببلغي عن تالويرهن بينو كبين ىذا العدك الرابض على أرضنا كالمستلب لحقوقنان كباألمس كاف 

مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كانظر إلى بقية الفئات كالناس تجد الالورة يحتفل بذكرل 
 التي أحدثك عنها.

أما أف نعبر عن مكنوف حبنا لرسوؿ اهلل فبل يستطيع أحد أف ينكر ذلك حتى كلو كاف ىذا نفاقانن 
الكبلـ في ىذا كأما الثمرة التي ينبغي أف ننتظرىا من كراء ىذا الكبلـ فشيء  خرن ال ثمرة لهذا 

العالر أبدانن كىذا ىو الذم جعل إسرائيل ذاتها تحتفل ىي األخرل بمولد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلمن ذلك ألنها نظرت فوجدت أف األمر ال يكلف شيئانن ال يمكن أف يجعل ااخرين بهذه 

ليهان علمت ىذا االحتفاالت يمارسوف عمبلن ييهدد أمنها أك يمارسوف عمبلن ييطبع بيد الخناؽ ع
علمت أنو عبارة عن كبلـ من الكبلـ فلذانن فلماذا ال تفعل ىي األخرل ىذا األمر لكي تزيد ما 
تخادع بو المسلمين كلكي تزيد كسائلها في مكرىم بألواف جديدة من المكر. نظرت إسرائيل 
صلى  فوجدت أنها تسطيع بكل سهولة أف تجمع بين األمس الذم دنست فيو سمعة رسوؿ اهلل

اهلل عليو كسلم بزعمهان كال يمكن أف ييدنس شيء من مكانة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كبين 
أف تحتفل اليـو بذكرل مولده. ال إشكاؿ إطبلقان في أف تجمع إسرائيل بين التعبير عن حقدىا على 

تفاؿ بذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبين أف ترضي ىؤالء المسلمين التقليديين باالح
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما داـ أف األمر كبلـه من الكبلـن كماداـ أف الكبلـ ييعبر عن 

 حقيقةو تتجو ذات اليمين كالفعل يتجو ذات الشماؿ.

 

تلك ىي المشكلة التي يعاني منها المسلموف؛ أنهم يستخدموف اإلسبلـ لمالالحهم بدالن من أف 
 تأملوا في الفرؽ بين الواقعين.يخدموا اإلسبلـ بأنفسهمن ك 

المسلموف الذين كانوا قبلنان كانوا يخدموف اإلسبلـ بجسومهم كبأركاحهم كبأموالهم كبكل ما 
يملكوفن فكانوا بكل ما يملكونو من أمورو خدمان لدين اهلل سبحانو كتعالى. أما المسلموف اليـو أك 
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يجدكف أف اإلسبلـ بريعه أٌخاذ كأنو سمعة  أكثر المسلمين اليـو فهم يستخدموف اإلسبلـ ألنفسهمن
عطرة كأف بوسع المسلمين اليـو أف يجعلوا منو سبيبلن  خر لرفع مكانتهم بين الناسن كلجعل 
الناس ينظركف إليهم على أف لهم تاريخان مجيدانن كأنهم يملكوف حضارةن تليدة خالدةن كىكذا 

ريع ىذه االحتفاالتن يستخدموف يستخدموف اإلسبلـ لمالالحهم يستخدموف اإلسبلـ عن ط
اإلسبلـ عن طريع الحديث عن أمجادهن يستخدموف اإلسبلـ عن طريع المجامع التي يينشؤكنهان 
يستخدموف اإلسبلـ عن طريع المؤتمرات التي يعقدكنها. كلماذا ال يستخدمونو!؟ إذا كاف بوسعهم 

بهم كمالالحهمن حتى إذا تناقض أف يجعلوا منو مطيةن ييسيركنها إلى الجهة التي تتفع مع رغائ
 اإلسبلـ مع مالالحهم أعرضوا كنسوا ىذا اإلسبلـ الذم كانوا يتباىوف بو.

كلو أف اإلنساف إنما كاف يعامل في ىذا أخاه اإلنساف لكانت المشكلة بسيطةن فما أيسر أف 
األمر ىنا  يخدع اإلنساف صاحبون كفي التاريخ كثيره من ىذه الالورن كم خيدع الناس بالناس؟ كلكن

ليس كذلك إف ىؤالء عندما يفعلوف ىذا إنما يخادعوف رب ىذا الدينن إنما ييخادعوف اإللو الذم 
 نٌزؿ ىذا الدين على عباده.

كيف ييمكن أف ييستخدـ اإلسبلـ لماللحة؟ كيف يمكن أف أستخدـ اإلسبلـ ألىوائي لشهواتي 
م يتفع مع أىوائين كأصرفو عن الطرؽ كلمبلذم كمن ثم أسٌيره كما أشاءن أيسيره في الطريع الذ

التي ال تتفع مع أىوائين كىذا ىو المعنى الذم يتداكلو الناس لكلمة تجديد الدين.. تطوير 
 الدين.. تحديث الدين.. عالرنة الدينن أم استخداـ الدين لمالالحنا كألىوائنا.

ب لهم معضلةن كلن كإذا ظل المسلموف سائرين على ىذا النهجن فلن تيحل لهم مشكلةن كلن تذك 
يتحوؿ ذلهم الذم راف على أرضهم إلى شيءو من العزن بل لسوؼ ينتقلوف من ذؿو إلى ذؿو إلى 
ذؿن كلسوؼ يتجاكزكف شقاقان كتفرقان إلى شقاؽو أكثرن كإلى تفرؽ أدىىن ذلك ألنها ىي النتيجة 

فسو كبمالو كبكل ما التي البد منها لمن يستخدـ اإلسبلـ لمالالحو بدالن من أف يخدـ اإلسبلـ بن
يملك. كاهلل سبحانو كتعالى طيبه ال يقبل إال طيبان كاهلل عز كجل أمرنا أف نقتدم برسولنا بالفعل 
ةه حىسىنىةه  ال بأقواؿ فارغةو ال ترصدىا األعماؿ كال تؤيدىا. قاؿهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ًثيرنا" كاأليسوة ليس معناىا الكبلـ الفارغ كإنما معنى لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الل وى كىالٍ  يػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى كى
 األسوة القدكة في الفعل كالسلوؾ.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 اٌزغبئٟ اٌٝ هٍٛي هللا أكٌة ِغ هللا ػي ٚعً

 

مىزيدهن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي  الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد هلل حمدان يوافي نعمو كيكافئي 
لجبلًؿ كجهك كلعظيم سلطانكن سبحانك الٌلهم ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شريك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
ى العالم كلٍّو بشيران كنذيرانن الٌلهم صلٍّ كسلٍّم كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إل
صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى يـو الدينن   على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد

 كأكصيكم أيها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل تعالى .

 أٌما بعدي فيا عباد اهلل ..

تعالى أف يحب رسولو المالطفى محمدان صلى اهلل عليو إف من مقتضى محبة اإلنساف هلل سبحانو ك 
كسلمن كإف من مقتضى محبة المسلم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف ينقاد ألكامرهن كأف يطبع 
سنتون كأف يكوف رقيبان على تنفيذ كصاياه كلهان كلكي يستطيع المسلم الثبات على ذلك ينبغي أف 

  صلى اهلل عليو كسلم.يكوف رأسمالو في ذلك محبة رسوؿ اهلل

فالمسلم الذم ينتمي إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بنسب اليقين العقلي بأنو رسوؿه من عند 
رب العالمين فق ن دكف أف يكوف قلبو مليئان كفٌياضان بحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن لن 

فيذ كصاياه كأكامرهن كإنما الذم يعينو يستطيع الالبر على االنقياد لسنتون كلن يستطيع ثباتان على تن
 على ذلك بعد اإليماف بنبوتو صلى اهلل عليو كسلم إنما ىو حب المالطفى صلى اهلل عليو كسلم.

كىذا ىو السبب في أنو عليو الالبلة كالسبلـ قاؿ ككرر القوؿ في أكثر من حديث صحي  كاحدهلل 
اس أجمعين"ن كحاشى أف يكوف الحافز "ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده كالن

لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى ىذا الكبلـ أنانية يشبعها بهذا الحديثن ما عاذ اهلل أف يكوف 
دافعو إلى ىذا الكبلـ ذلكن لكنو صلى اهلل عليو كسلم مكلفه بأف يبلغنا كل ما قد كيٌلف بتكليفون 

لم جزءه ال يتجزء من اإليماف أك ىي ثمرةه البد منها كمحبة المسلم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس
من ثمرات اإليمافن فكاف من الواجب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يبين ذلك للناسن 
كأف يوض  لهم أف عليهم أف يسعوا سعيهم إلى محبتو صلى اهلل عليو كسلم بعد محبة اهلل عز 
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كما عاذ اهلل  -كلما بٌلغ الرسالة  -عاذ اهلل أف يخونها  كما -كجلن كلو لم يقل ذلك لخاف األمانة 
 أف ال يبلغها.

إذان فاإلنساف الذم اكتفى باللتو برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بليمافو عقلي أنو رسوؿن ثم لم 
ييشعر قلبو شيئان من محبتو صلى اهلل عليو كسلم لن ينفعو ذلك اإليماف إف بقي على ىذه الحالة 

ينفعو ذلك كرسوؿ اهلل يقوؿهلل "ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده ق ن ككيف 
 كالناس أجمعين".

فأما إذا سألت عن الطريع الذم ينبغي أف يسلكو المسلم إلى محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلمن فعلى الرغم من أف ىذا سؤاؿه عجيب كغريبن عجيبه أف يقوؿ مسلمه  من بأف محمدان 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن ك من بأف القر ف كبلـ اهلل عز كجلن ثم احتار كيف يسلك رس
السبيل إلى أف يحب رسوؿ اهلل؟ ىو يعاني من عدـ محبتو لون ال يمكن أف تجد إنسانان  من باهلل 

ثم  من برسوؿ اهلل كشعر بحاجتو إلى السبيل التي يغرس بين جوانحو محبة المالطفى عليو 
 السبلـ. على الرغم من غرابة ىذا السؤاؿ نقوؿهللالالبلة ك 

تأمل في مدل محبة رسوؿ اهلل ألمتو تجد نفسك أماـ السبيل بل أماـ أقالر سبيلو إلى محبتك 
 -لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن انظر كيف كاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ يحب أمتو 

من إخوانون أم الذين لم يرىمن انظر كيف  سواءه منها من ر ىم من أصحابو أك من تشوؽ إليهم 
 -كانت مشاعره صلى اهلل عليو كسلم بالحب اتجاىهم. ىل يمكن إذا رأيت دالئل ذلك 

 أف ال يفيض منك القلب حبان لهذا الذم أحبك؟! -كالدالئل كثيرة 

 -جدان كىو كاحد من أحاديث كثيرة بل من مواقف كثيرة  -كانظركا أيها اإلخوة إلى ىذا الحديث 
انظركا إلى ىذا الحديث الذم يركيو مسلم بسندههلل عن عبد اهلل بن عمر بن العاص أف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم تلى قوؿ اهلل عز كجل على لساف ابراىيمهلل "رب إنهم أضللن كثيران من الناس 

اف عيسى فمن تبعني فلنو مني كمن عالاني فلنك غفوره رحيم" ثم تلى قوؿ اهلل عز كجل على لس
عليو الالبلة كالسبلـهلل "إف تعذبهم فلنهم عبادؾ كإف تغفر لهم فلنك أنت العزيز الحكيم" رفع 

يديو عندئذو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿهلل " اللهم أمتي .. اللهم أمتي" كبكى صلى 
يقوؿ لوهلل يا محمد اهلل عليو كسلمن فأمر اهلل جبريل أف ينزؿ إلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم كأف 

 يقوؿ لك اهلل سبحانو كتعالىهلل سنرضيك في أمتك كلن نسوءؾ".
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ىل في الناس إنسافه  من برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككقف أماـ ىذا المشهد العجيب من 
شدة رحمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأمتون بل شدة محبتو صلى اهلل عليو كسلم ألمتو مما 

اهلل عز كجل بالشكول كالدعاءن كمما جعلو يبكي قائبلنهلل اللهم أمتي أمتين ثم كاف  جعلو يجأر إلى
قائبلنهلل يا  –كىي بشارة لنا  -من نتيجة التجاءه إلى اهلل في ىذه الشكول أف بشره اهلل عز كجل 

 محمد سنرضيك في أمتك كلن نسوءؾ.

الذم التجئ إلى اهلل يدعو  فلف كنت على الرغم من ىذا ال تشعر بحبك لهذا الذم أحبكن كلهذا
من أجلك فأشهد أنك غير مؤمن بنبوة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمن كلعلك عندئذو غير مؤمنو 

 بربوبية اهلل الذم أرسل رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسلم.

كليت شعرم لماذا يجأر رسوؿ اهلل بااللتجاء إلى اهلل؟ أفي سبيل الطائعين من أمتو؟ رسوؿ اهلل 
يعلم أف كل إنساف طائع مستقيم على صراط اهلل من أمتو ال بد أف يينفذ كعد اهلل في حقو بالمغفرة 
كاإلسعاد كالرحمةن فبل داعي إلى أف يجأر رسوؿ اهلل إلى ربو بالدعاء الواجف الباكين كلكنو عليو 

ديو ىذا الدعاء الالبلة كالسبلـ يلتجئ إلى اهلل أف يغفر للعالاة من أمتو لماذا؟ ألف الذم ىيج ل
دعاء ابراىيم للعالاة من أكلئك الذين بيعث بهمن كدعاء عيسى بن مريم للعالاة الذين أرسل 

إليهمن ىذا الدعاء من سيدنا ابراىيم كمن سيدنا عيسى ىو الذم ىٌيج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
يرحم العالاة من  كسلم أف يقف المقاـ ذاتو فيجأر كيلتجئ إلى اهلل باكيان أف يرحم أمتون أم أف

 أمتو صلى اهلل عليو كسلم.

أيها اإلخوة عندما نجد مثل ىذا الموقف لرسوؿ اهلل الذم أكرمو اهلل عز كجل بون أال يشعر كل 
إنسافو مسلم أف سبيلو إلى اهلل عز كجل كىو عاصو  ثم سبيلو إلى اهلل عز كجل أف يلجئ إلى 

سيما عندما يقف أماـ أحاديث كثيرة كىذا حديثه رسولو؟ من منا ال يشعر بهذا السبيل المفتوح ال
كاحده منهان كما أف رسوؿ اهلل التجئ إلى اهلل ليقبل شفاعتو للعالاة من أمتون فلف مهمتنا نحن 

أفراد أمتو صلى اهلل عليو كسلم أف نلتجئ إلى رسوؿ اهلل الذم جعلو اهلل ملجئان لنان أف نلتجئ إلى 
ستفيد من االلتجاء إلى ربو أف يغفر لنان نستفيد من الدعاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فن

الضارع إلى ربو أف يتوب علينان أف يكوف شفيعنا يـو القيامة عندما يجعل اهلل من رسولو مبلذان لنان 
 أفبل نجعل نحن بدكرنا من رسوؿ اهلل المبلذ إلى اهلل سبحانو كتعالى؟!
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لمكرمة التي أكـر اهلل بها رسولو محمدان عليو كما عجبي من شيء كعجبي ممن ييعرض عن ىذه ا
الالبلة كالسبلـ. ثم يقوؿهلل دعك من الواسطةن ال حاجة إلى الواسطة ليس بينك كبين اهلل حاجز 

 "كقاؿ ربكم ادعوني استجب لكم".

من الذم يقوؿ لكهلل إف التجائي إلى رسوؿ اهلل إنما ىو شرؾ مع اهلل عز كجلن التجائي إلى رسوؿ 
مع اهلل عز كجل. ألم يغرز اهلل عز كجل في قلب رسولو ىذا الحناف لنا أليس ىو الذم اهلل أدبه 

كضع في قلبو ىذا الرحمة بنا أليس كذلك؟ من الذم جعل قلبو يرؽ للعالاة من أمتو حتى يرفع 
 يديو كيقوؿ باكيان اللهم أمتي أمتي لماذا؟

بالرحمة كالم غفرة كالتوبة دكف أف يكـر رسولو بأف يجعلو البارم عز كجل قادره أف يتجو إلينا مباشرة ن
ىو الوسيلة إلى ذلكن قادرن كلكن ىا أنتم تركف أف اهلل عز كجل غرز ىذا التحناف العجيب لنا في 
قلب مالطفاهن مما دعاه إلى ىذا الدعاء الواجف الباكي ثم أرسل إليو يقوؿهلل يا محمد سنرضيك 

عنى أيها اإلخوة؟ عندما يوس  اهلل رسولو سبيبلن في أمتك كلن نسوئك. من ذا الذم يجهل ىذا الم
 إلى رحمتو لنا أفما ينبغي بدكرنا أف نوس  رسوؿ اهلل مبلذان هلل عز كجل كي يتوب علينا؟

ال يمكن أيها اإلخوة أف يجهل ىذا اإلنساف أف يجهل ىذه الحقيقة إنسافه  من بالمالطفى من 
 بعد ما  من باهلل سبحانو كتعالى.

أف أكلئك الذين اخترعوا اليـو اختراعان جديدان كعجيبان من مظاىر الكفراف برسوؿ اهلل كإني ألتخيل 
صلى اهلل عليو كسلمن إنما قلدكا في اختراعهم ىؤالء الذين يقولوف إف التوسل في رسوؿ اهلل 
شرؾ. قاـ من يقلدىم فيقوؿهلل إف اتباع سنة رسوؿ اهلل شرؾن كالتوحيد يقتضي أف نؤمن بوحيو 

 كىو كحي القر فن فلف أشركت مع كحي القر ف كحي سنة فذلك نوعه خطيره من أنواع كاحد أال
الشرؾن قرأنا ىذا الكبلـ ألناس كتبوه من جديد كأنا كاثع أف ىؤالء الذين اخترعوا ىذا اللوف من 
الزندقة كالكفرافن إنما نبههم إلى ذلك أكلئك الذين يقولوف إف استنزاؿ الشفاعة من رسوؿ اهلل أك 
التوسل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شرؾن إذا كاف التوسل برسوؿ اهلل شركان فليكن اتباعنا 

 لسنتو أيضان شركان.

كالواقع أف اتباعنا لسنة رسولنا إنما جاء بأمرو من اهللهلل "من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل" تمامان  
كتعالىن لو لم يأذف لنا اهلل بل لو لم  كالتوسل ما كاف توسلنا برسوؿ اهلل إال بأمرو من اهلل سبحانو
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يأمرنا بأف نتوسل برسولو لما جعل رسولو كسيلة الرحمة إلينان بل ما جعلو صاحب الشفاعة الكبرل 
يـو القيامة. يـو يلوذ كما كرد في الالحيحين الناس كلهم إلى األنبياء جميعان فيردكنهم الواحد إثر 

 مهم إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.ااخر إثر ااخر فبل يجدكف مبلذان أما

إذان عندما أقوؿ نعم ال مبلذ لي إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو الحشر كبلـه صحي ن بل 
 ىو الكبلـ الذم أنبأني بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعندما يقوؿ البوصيرمهلل

 حادث العممسواؾ عند حلوؿ ال       يا أكـر الخلع ما لي من ألوذ بو

 إنما قاؿ ىذا الكبلـ انعكاسان لما أخبر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

أيها اإلخوة إف كنتم مؤمنين برسوؿ اهللن فاعلموا أف رأسمالكم لتغذية ىذا اإليماف ىو حب رسوؿ 
اهللن كإف كنتم تسألوف عن السبيل إلى حب رسوؿ اهللن فالسبيل إلى ذلك كثيرن لكن من أىم 

السبلهلل أف تتبينوا كتعرفوا مدل حبو لكمن ككم التجئ إلى اهلل في سبيل أف يكوف شافعان لكم غدانن 
كانظركا كيف أجاب اهلل عز كجل التجاءاتو المتكررة عندما قاؿ لوهلل "كلسوؼ يعطيك ربك 

 فترضى".

يدان من ترل ما الذم سيطلبو رسوؿ اهلل يـو القيامةهلل ىل سيطلب كنزان من الماؿ؟ ىل سيطلب مز 
الرفعة التي متعو اهلل بها؟ أجمعت األمة على أف الذم يرضي اهلل بو رسولو إنما ىو المغفرة الواسعة 

 ألمتو.

ىذا ىو السبيل األكبر لغرس محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بين جوانحنا. فأما إف كنت من 
لىن كأبيت أف تعلم أف اهلل أكلئك الذين أصابهم رشاش ىذا الشركد عن صراط اهلل سبحانو كتعا

جعل رسولو كسيلة رحمة لنا فمعنى ذلك أنك اجتثثت جذكر حب رسوؿ اهلل من قلبك كأسأؿ اهلل 
 لك العفو كالعافية من ىذا .

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل العظيم.
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 2ٙ٘ ............................................. سمع ممن أوعى له ُمَبلَّ

 3ٔ٘ .................................................................... اختٌار ال اضطرار العبودٌة

 4ٕ٘ ................................................................... رمضان فً للصائمٌن مكٌدة

 42٘ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٕٓٙ ...................................... أنزور وصف كما لما هللا رسول وصفهم كما الشام أهل

 ٙٓٙ ................................................... تكلٌفا   تكون أن قبل تشرٌف اإللهٌة الوصاٌا

 ٔٔٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 ٙٔٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 ٕٔٙ ........................................................ الشقاء صورة مقابل فً السعادة صورة

 ٕٙٙ ............................................................. هللا بوجود تنطق التً الكبرى اآلٌة

 ٖٔٙ .................................................................. وعالجه سببه والمرج؛ الهرج

 ٖ٘ٙ .................................................... وجل عز هلل عبودٌته اإلنسان ٌمارس كٌف

 ٘ٗٙ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٔ٘ٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 2٘ٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 2ٙٙ ................................................................................ االستجابة شرائط

 2ٕٙ ...................................... المباركة األرض هذه بركة تلوث أن ٌد ألي ٌمكن كٌف

 2ٙٙ .................... منا به أولى الغرب المعاصٌلكان بكثرة القحط كان لو: مقولة على جوابا  

 3ٔٙ ............ والعلوم المعارف فً العربٌة المجتمعات وتخلف الغربٌة المجتمعات تفوق سبب
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 4ٔٙ ............................ والسعادة الخٌر معانً كل إلى الوصول مفتاح هً الدٌنٌة التربٌة

 4ٙٙ .............................................................. المسلم حٌاة فً الموت ذكر أهمٌة

ِ  إِلَى َوُتوُبوا َها َجِمٌعا   هللاَّ  ٌ  2ٓٔ ............................................ ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلُمْإِمُنونَ  أَ

 2ٓٙ ................................................ تعالى هللا كتاب وتعهد رمضان مع االصطالح

 2ٔٔ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2ٔ٘ ....................................................... إخمادها وعوامل تغذٌتها سبل: هللا فطرة

 2ٔ4 ................................................ الشام فً الحوار أطٌاف من طٌفا   لٌس اإلسالم

 2ٕٖ ........................................................... رمضان فً هللا شعائر على حافظوا

 2ٕ2 ............................................................ المبارك رمضان شهر نستقبل بماذا

 2ٖٙ ........................................................... والباطنة الظاهرة هللا نعم مع التعامل

 2ٗٔ .................................................................. الناجزة والهدٌة المخبؤة الهدٌة

 2ٗٙ ...................................................................... (السعٌد الفطر عٌد خطبة)

 2٘ٓ ................................................... هذه الشام لكنانته وتعالى سبحانه هللا ضمانة

 2٘٘ .................................................... وقادتها لألمة ضرورة الذات نقد فً ساعة

ًَ  إِنَّ } ـ ٌِّ لَ  الَِّذي هللّاُ  َولِ َتَولَّى َوُهوَ  اْلِكَتابَ  َنزَّ الِِحٌنَ  ٌَ  2٘4 ....................................... {الصَّ

 2ٖٙ .............................................................................. الشام ألهل نصٌحة

ْرَحم ال َمنْ   2ٙ3 ............................................................................ ٌُْرَحم ال ٌَ

 222 ............................................................. ودواء داء اإلنسان، حٌاة فً الحب

 23ٖ ................................................... منها والعاصم لإلنسان الشٌطان عداوة سبب

 234 ........................................... األمة مشكالت حل فً وأثره المبرور الحج صفات

 24ٗ .......................... واإلفساد بالفساد منها بقً وما األٌام هذه أضاع من على واحسرتاه

 244 ........................................................................ الحج شرعة من الحكمة

 3ٖٓ ...................................................................... الهوى اتباع ظاهرة عالج

ْقَوى اْلبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنواْ }  3ٓ3 .................................................................. {َوالتَّ

 3ٖٔ ................................................................... وتعالى سبحانه هلل اإلخالص

 3ٔ4 ............................................................ بٌنهما ما وعالقة والسٌاسة اإلسالم

 3ٕٗ .................................................. الطائفً التصنٌف من اإلسالمً الدٌن موقف

 3ٖٓ ............................................................... واحد عدونا...  فلسطٌن تنسوا ال

ْلبُِسواْ  َولَمْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ ) ْهَتُدونَ  َوُهم األَْمنُ  لَُهمُ  أُْولَـئِكَ  ِبُظْلم   إٌَِماَنُهم ٌَ  3ٖٙ ......................... (م 

 3ٗٔ ............................................................................. الحرٌة إلى الطرٌق

ا}  َها ٌَ  ٌ قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ اِدِقٌنَ  َمعَ  َوُكوُنواْ  هللّاَ  اتَّ  3ٗٙ .......................................... { الصَّ
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ٌَّايَ  ِبَعْهِدُكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي َوأَْوفُواْ }  3٘ٔ ................................................. {َفاْرَهُبونِ  َوإِ

 3٘ٙ ............................................ منهما اإلسالم وموقف مصدرهما والغلو، التطرف

 3ٕٙ ............................................................. عباده مع تعاملنا فً هللا أّدبنا هكذا

 3ٙ2 ..................................................................................... الحب منطق

 32ٕ ..................................................... هللا إلى والتضرع الدعاء األمضى سالحنا

نُصَرنَّ  ٌَ ُ  َولَ نُصُرهُ  َمن هللاَّ ٌَ ....................................................................... 322 

قُواْ  َوالَ  َجِمٌعا   هللّاِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )  33ٕ .......................................................(َتَفرَّ

 332 ............................................. اإلسالمٌة مجتمعاتنا فً غرٌب عنوان..  التعاون

 34ٔ ............................................. لهم منحة لٌجعلوها الفقراء محنة ٌوظفون من إلى

 34٘ ...................................................... التامة العدالة إقامة اإلسالم شرائع محور

 4ٓٓ ................................................. (الدعاة منهم وخاصة) هللا فً أخ لكل نصٌحة

 4ٓٙ ............................................ حضارتنا نهضة أمام العوائق أبرز بالدنٌا االفتتان

 4ٕٔ ..................................... اإلفساد ال اإلصالح تستوجب األرض فً اإلنسان خالفة

 4ٔ3 ................................................................ هلل عبودٌته اإلنسان حرٌة َمعٌن

 4ٕٕ ................................ فٌه والصالة األقصى المسجد إلى بالتوجه ٌوصٌنا هللا رسول

 4ٕ2 ................................................................. الٌوم ننشده الذي هو اإلخالص

 4ٖٕ ...................................................... العكس ولٌس لإلسالم خادمة دٌمقراطٌتنا

 4ٖٙ ........................................................... الدٌن لجام لوال حٌوان أعتى اإلنسان

 4ٗٔ ................................................................... رجب شهر ٌدي بٌن نصٌحة

 4ٗٙ .................................................................... هللا إلى الرجوع الحل مفتاح

 4٘ٔ ................................................................... كبرى أهمٌة ذات ثالث نقاط

 4٘٘ ................................................................................... قرآنٌة لطائف

 4ٙٓ .............................................. المسلمٌن من كثٌر على المسٌطر المزاج مشكلة

وا) ِ  إِلَى َفِفر   4ٙ٘ .................................................................................. (هللاَّ

 4ٙ4 ..................................................................... التطرف تولد الدٌن محاربة

 42ٗ ...................................................................................... القلب قسوة

ٌِّرُ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  ٌُِّرواْ  َحتَّى بَِقْوم   َما ٌَُغ  43ٔ ................................................ بِؤَْنفُِسِهمْ  َما ٌَُغ

 43ٙ ....................................................................... رمضان ٌدي بٌن نصٌحة

 44ٔ ............................................................ هللا إلى وااللتجاء التوبة إلى حاجتنا

 442 ......................................................................... التوابون الخطائٌن خٌر

 ٕٓٓٔ ........................................................................ الموت ضجعة فلنتذكر
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 ٙٓٓٔ ............................................................ صاحبها تنفع ال عبودٌة بال عبادة

 ٔٔٓٔ ......................................................................... وسٌلة ال غاٌة الدعاء

 ٘ٔٓٔ ............................................................................ منحة محنة كل فً

 4ٔٓٔ ............................................................. النقٌض منها ٌمارس إلهٌة أوامر

 ٕٗٓٔ ............................................................. ... غابت إذا المحنة تعود ال لكً

 4ٕٓٔ ....................................................... (ِبؤَْفَواِهِهمْ  هللّاِ  ُنورَ  ٌُْطِفُإواْ  أَن ٌُِرٌُدونَ )

 ٖٗٓٔ .............................. والعمران الحٌاة على ثورة ال والقلوب للعقول خطاب اإلسالم

 4ٖٓٔ .................................................. هللا حكمة فً ارتابوا لما هللا سنة عرفوا لو

 ٘ٗٓٔ ............................................ الالدٌنٌة على ٌصر ومن بالخالفة ٌخدع من بٌن

 ٔ٘ٓٔ ............................. التارٌخ ٌلعنهم ممن تكونوا وال التارٌخ لهم سٌشهد ممن كونوا

 2٘ٓٔ .......................................... ؟ العلمانٌة أم اإلسالم المعتقد لحرٌة الضامن أٌهما

 ٔٙٓٔ ............................................... الٌوم المنسٌة القرآنٌة القٌمة تلك..  اإلخالص

 2ٙٓٔ .............................. خصومه عند التكفٌري واإلسالم القرآن فً التبشٌري اإلسالم

 2ٖٓٔ ............................................................ الحج من للمحرومٌن موجه عزاء  

 24ٓٔ ................................................... النفاق دٌمقراطٌة مع ال هللا عدالة مع نحن

 3٘ٓٔ ..................................................... اإلسالم لتشوٌه المستؤَجر الطابور قصة

 4ٔٓٔ ................................................. أمرٌكا تهوى كما ال القرآن أمر كما إسالمنا

 42ٓٔ ................................................... السٌاسة بٌد أداة إلى اإلسالم ٌتحول عندما

 ٖٓٔٔ ................................................... إسالمٌا   والقناع سٌاسٌا   الحكم ٌكون عندما

 4ٓٔٔ ...................... للذات العصبٌة فً المبالغة أم هللا رسول حب فً المبالغة أسوأ أٌهما

 ٗٔٔٔ .......................................... ذلك ٌبغضهم من عباده وفً عباده بتوبة هللا ٌفرح

 3ٔٔٔ ............................................... الجهاد بحبال اإلسالم خنق على ٌصّرون إنهم

 ٕٕٔٔ ...................................المسلحٌن إلى هللا رسالة هً تلك..  كافة السلم فً ادخلوا

 2ٕٔٔ ........................................................... الفرج واستنزال للتوبة ملّحة دعوة

 ٖٖٔٔ ........................................................... الحب فً ودواءنا الحب من بالإنا

 4ٖٔٔ ...................... أعداءه إلى بالبٌعة وامتدت هللا رسول عن انفضت التً األٌدي مؤساة

 ٘ٗٔٔ ................................... المسلمٌن دٌار إلى العدو منه ٌدخل الذي الباب هً الفتنة

 4ٗٔٔ ...................................... وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عنها تحدث التً الفتن

 ٗ٘ٔٔ ......................................................................... والفتن المسلمٌن واقع

 4٘ٔٔ ............................... األزمة لهذه والحل المحكومٌن و الحكام وخطؤ الحالً واقعنا

 ٗٙٔٔ .............................. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على بالصالة مشكالتنا عالج
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 2ٓٔٔ ............................................................. حرف على هللا نعبد أن باهلل نعوذ

 2ٗٔٔ ................................................ نعمة؟ ٌكون ومتى مصٌبة الموت ٌكون متى

 24ٔٔ ............................................... األٌام هذه مثل فً اتباعه علً ٌجب الذي من

 3ٖٔٔ ........................ عنها الطرف والمعراج اإلسراء بذكرى المحتفلون ٌغض مشكالت

 33ٔٔ ........................................................... خطٌر بالء..  بالدٌن المقنع الهوى

 4ٕٔٔ ........................................................ والدٌن بالعلم تتربص آّفة..  العصبٌة

 42ٔٔ ............................................................. هللا إلى الفقراءُ  أنتم الناس أٌها ٌا

م ٌَ  ٕٕٓٔ ........................................... المزٌفة الغرب قٌم عن تغنٌنا دٌننا فً عظٌمة ِق

 2ٕٓٔ ..................................................... الشٌطان كٌد من للشباب العاصم الحرز

 ٕٔٔٔ ........................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٕٙٔٔ ...................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٕٕٓٔ ..................................... وتعالى سبحانه هللا إلى والمدعوون الدعاة ٌفتقدها آداب

 ٕٕ٘ٔ ......................................................... رعٌته عن مسإول وكلكم راع كلكم

 ٖٕٔٔ ........................................................ غثاء وأنتم األمم علٌكم تتداعى عندما

 ٖٕ٘ٔ ................................................ العشر هذا فً طاعاتهم هللا ٌقبل الذٌن هم من

 ٕٓٗٔ ............................................................... عرفة ٌوم فرصة النتهاز دعوة

 ٖٕٗٔ ........................................ منها هللا حذر التً المصائب أخطر والّشقاق الّتنازع

 4ٕٗٔ ...................................................................... الهجرة عبر من عبرتان

 ٕٗ٘ٔ .................................................... المسلمٌن حٌاة فً الهجري التارٌخ أهمٌة

 4ٕ٘ٔ .......................................................... واالستغفار التوبة مالزمة ضرورة

 ٖٕٙٔ ............................................. العبادات كثرة ال العباد حقوق..  الحساب معٌار

 2ٕٙٔ ................................................. وٌإلفون؟ ٌؤلفون الذٌن هم ومن..  الوسطٌة

 2ٕٕٔ ............................................ ٌتنبهوا فلم تؤدٌبا   االبتالءات هللا من جاءتهم أناس

 2ٕٙٔ ....................................................... هللا تشكر فال القلوب تقسو أن المصٌبةَ 

 3ٕٓٔ ....................................................................... الناس غفلة من عجبا   ٌا

 3ٕٗٔ .................................................... هللاِ  رسولِ  حبِّ  رٌاحُ  تهب   ربٌع شهرِ  فً

 34ٕٔ .............................................................. المولد ذكرى فً المسلمٌن واقع

 4ٕٗٔ ........................... [منها الوقاٌة وسبل..  أسبابها] الساعة قٌام ٌدي بٌن خطٌرة فتن

 44ٕٔ ................................................................. الموت من العبد ٌتشائم عندما

 ٖٖٓٔ ................................................... االستسقاء صالة إلى نهرع أن ٌنبغً لهذا

 3ٖٓٔ .......................................................................... الناس؟ أغنى هو من
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 ٖٓٔٔ ............................................................................. الّدنٌا الحٌاة حقٌقة

 ٖٗٔٔ ................................................... الٌوم مسلمو ٌعرفه ال حال..  النفس اتهام

 3ٖٔٔ ................................................................ هللا محبة إلى للوصول السبٌل

 ٖٕٖٔ ....................................................... اإلسالم ضد شعارات حرب من حذار

 3ٕٖٔ ....................................................... فٌه روح ال جسدا   اإلسالم ٌكون عندما

 ٖٖٖٔ .................................................................. باهلل إال صبرك وما واصبر

 3ٖٖٔ ......................................... بها هللا متعك التً حقوقك من أولى..  فتنة باب سد

 ٕٖٗٔ ................................................................... الطاعات روح.. اإلخالص

 ٖٙٗٔ .......................................... بها نفسه ٌصبغ زاوٌة اإلسالم من ٌنتقً لمن عجبا  

 ٖٔ٘ٔ ............................................ شراركم علٌكم هللا لٌسلطن أو المنكر عن لَتْنَهونّ 

 ٖٙ٘ٔ .......................................................... هللا عند من والنصر..  هللا من القوة

 ٖٓٙٔ ........................................................... الٌوم واقعنا عن ٌتحدث هللا رسول

 ٖ٘ٙٔ ................................................. إلٌه وصلنا فٌما ودورها..  الدنٌا الحٌاة فتنة

 2ٖٓٔ ................................ عقبات تعترٌها مسإولٌات وإنما.. طقوس دٌن لٌس اإلسالم

 2ٖٗٔ .................................. حاقد قلب صاحب تشمل ال شعبان من النصف لٌلة فضٌلة

 24ٖٔ ....................................................... الٌوم مصٌبتا عن متحدثا   الشهٌد اإلمام

 3ٖٖٔ ................................................... الشدائد زمن فً هللا رحمة عن ٌبحث لمن

 33ٖٔ .......................................... وفقر ضعف إلى وغناهم المسلمٌن قوة أحال الذي

 4ٖٖٔ ........................................................ الفطر زكاة وأحكام تعود ال قد فرصة

 43ٖٔ ............................................. به فرط من وحال رمضان شهر اغتنم من حال

 ٕٓٗٔ ........................ لمواجهتها المثلى والطرٌقة..  الفتن هذه من المستهدف( جدا   هامة)

 2ٓٗٔ .............................................. تام تالزم: بالناس والرحمة هللا إلى الدعوة بٌن

 ٖٔٗٔ ....................................................... للمستكبرٌن تحذٌر رسالة..  الماء شح

 3ٔٗٔ ........................................ الناس منها ٌتؤفف التً واآلالم المصائب من الحكمة

 ٕٕٗٔ .......................................... عٌنٌه نصب فقره هللا جعل..  همه الدنٌا كانت من

 3ٕٗٔ ............................................................ العام هذا الحج من الممنوعٌن إلى

 ٕٖٗٔ ..................................................................... المٌزان فً الٌوم خوارج

 ٖٙٗٔ ........................................ والخالف الشقاق من مزٌد لتحقٌق الحج ٌُستغل هكذا

ٌّعوها ال..  فرصة  المباركة  األٌام  هذه  ٔٗٗٔ ................................................ ُتض

 ٘ٗٗٔ ............................................................................. عرفة ٌومُ  هو هذا

 ٓ٘ٗٔ ....................................................... الدعاة وخاصة..  النفوس تزكٌة أهمٌة
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 ٙ٘ٗٔ .................................... بالمٌالدي واستبداله..  الهجري التارٌخ ضٌاع مدلوالت

 ٔٙٗٔ .................................................................... عاشوراء؟ ٌوم فضٌلة سر

 ٙٙٗٔ ............................................... التخلف من التخلص إلى سبٌلنا الدٌنً الوازع

 2ٕٗٔ ......................................................غافلون عنه لكننا..  ونعمة دواء الموت

 23ٗٔ ......................................... المسلمٌن شمل لتمزٌق أداة   الوهابٌة اسُتعملت هكذا

 3ٗٗٔ ............................................................ هللا عباد مع األدب ٌورث هللا ذكر

 34ٗٔ ................................................................... خطٌئة كل رأس الدنٌا حب

 4ٗٗٔ .............................................................. اإلسالم فً والشكر الصبر قٌمة

 44ٗٔ ..................................... اإلسالمً المجتمع على وأثرهما..  وباطنه اإلثم ظاهر

 ٙٓ٘ٔ .................................................. هللا لسخط سببا   باألنبٌاء الفرح ٌكون عندما

 ٔٔ٘ٔ .................................................... بالمولد االحتفال لمشروعٌة فقهً تؤصٌل

 2ٔ٘ٔ ........................................................... المإمنٌن؟ عباده هللا ٌنصر ال لماذا

 ٔٗ٘ٔ ........................................................................ !!ومإلم مبشِّر..  واقع  

 23٘ٔ ....................................................................... ) قلوبهم للقاسٌة فوٌل( 

 3ٗ٘ٔ .................................... الناشئة استهداف عبر باألمة التربص تجاه األهل واجب

 34٘ٔ ................................................ قلّة أو بكثرة   ال الّصدقِ  وعدمِ  بالصدق العبرة

 ٔٓٙٔ ........................................ عاما   ٕ٘ قبل الشهٌد اإلمام إلٌها نبه نبوٌة تحذٌرات

 3ٓٙٔ ................................................ اإلسالمً العالم مشكالتُ  على القضاء سبٌل

 ٕٔٙٔ .................................... الصٌفٌة العطلة فً وبناتهم أبناءهم تجاه اآلباء مسإولٌة

 ٕ٘ٙٔ ....................................................... شعبان شهر الغتنام منها بد ال شروط

 4ٕٙٔ ..................................................... وعالج أسباب..  وتشرذمها األمة تفرق

 ٖ٘ٙٔ ........................................ دمشق أسواق من اللٌلٌٌن العلم طالب اختفاء مصٌبة

 4ٖٙٔ ....................................................... األمة إلٌه تفتقر الذي الُحب   إلى السبٌل

 ٙٗٙٔ ......................................................... (الخٌرٌة الجمعٌات) من كثٌر مشكلة

 ٕ٘ٙٔ ................................................................ آتاكم الذي هللا مال من وآتوهم

 3٘ٙٔ ................................................ .." هللا ذكر إال فٌها ما ملعون   ملعونة   الدنٌا"

 ٖٙٙٔ ................................................ مكة فتح إلى الصحابة منها دخل التً البوابة

 4ٙٙٔ ............................................................ (الفتن مواجهة فً نبوٌة منهجٌة)

 2٘ٙٔ ........................................................ الكثٌرون عنه ذهل الذي المحنة دواء

 3ٕٙٔ .................................................. وجل عز هللا ذكر عن اإلعراض نتائج من

 34ٙٔ ...................................................................................الكبرى اآلفة
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 4ٗٙٔ .................................................. فاحذروه أنفسكم فً ما ٌعلمُ  هللا أن واعلموا

 43ٙٔ ........................................................ غثاء إلى المسلمون تحول السبب لهذا

 2ٓٗٔ ............................................ اإلٌمان صدق على دلٌل اإلسالم دار إلى الهجرة

 2ٓ4ٔ ................................... والفخار االعتزاز على تبعث الهجرة كانت األسباب لهذه

 2ٔ٘ٔ .............................................. بناء إلى الهدم أحٌل أن بل بالبكاء، الدواء لٌس

 2ٕٔٔ ............................................... اإلسالم محاربة فً الغرب سالح..  االقتصاد

 2ٕٙٔ ........................................................................... هالك سبب أم نعمة

 2ٖٔٔ ............................................................... صالِحٌها الّشامِ  منافقو ٌغلبَ  لن

 2ٖ2ٔ ...................................................................... وأثره حقٌقته...  التكبٌر

 2ٖٗٔ ............... تشاء التً بالطرٌقة وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول وحنٌنك حبك عن عّبر

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  إِلَى الظ   2ٗ3ٔ ..................................... { الن 

 2٘ٙٔ .....................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  2ٙٔٔ ............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َخآصَّ

 2ٙٙٔ ............................................................. األمضى سالحنا اإلٌمانٌة هوٌتنا

 22ٓٔ ............................... والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٖٔ ........................ - ٕ - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٙٔ ................................................. منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 23ٓٔ ....................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 23٘ٔ ......................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 234ٔ ................................................................................ مقال مقام لكل     

 24ٖٔ ............................................... خجال   للمولد المتنكرٌن تذٌب أن ٌنبغً حقائق

 244ٔ .................................................. حٌاتنا فً المولد بعٌد احتفالنا ثمرة هً أٌن

 3ٓ٘ٔ ........................... األدواء من استشرى ما ضد والتحّصن السماء الستمطار السبٌل

 3ٔٔٔ ................................... والمنغصات بالغصص الدنٌا وتعالى سبحانه هللا مأل لهذا

 3ٔ2ٔ ....................................................... الٌوم وخلف الصالح السلف بٌن الفرق

 3ٕٕٔ ................................................. الٌوم المسلمٌن تواجه التً التحدٌات هً ما

 3ٕ3ٔ ...................................................................... ٌقهر ال الحقٌقً اإلسالم

 3ٖٗٔ .................................................. الناس من كثٌر فٌه انحط الذي واللإم إٌاكم

 3ٗٓٔ ........................................................................ (أكفره ما اإلنسان قتل

 3ٗٙٔ ..................................................... ُمْشِرُكونَ  َوُهمْ  إاِل ِباهللَِّ  أَْكَثُرُهمْ  ٌُْإِمنُ  َوَما

 3ٕ٘ٔ ............................................. إرهابا   الحق استعادة سبٌل فً الجهاد سمً لهذا
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 3ٙٗٔ ....................................................... الخبث فٌهم كثر إذا عباده فً هللا سنن

 32ٔٔ ........................................ الجماعً والذكر المكتوبة الصلوات بعد الدعاء حكم

 322ٔ ............................................................. اإلسالمٌة المجتمعات فساد سبب

 33ٔٔ ................................. األرض فً علوا   ٌرٌدون ال للذٌن نجعلها اآلخرة الدار تلك

 332ٔ ............................................ وتعالى سبحانه هللا فاعلٌة المسلمون ٌنسى عندما

 34ٖٔ .......................................................... األمة بها أُصٌبت التً المهانة سبب

 344ٔ ................................ ... والمعراج اإلسراء بذكرى باحتفالهم المسلمون صدق لو

 4ٓٗٔ ................................. وأزمات محن من به نتقلب ما ظل فً شعبان شهر نفحات

 4ٓ4ٔ ....................................... ٌفتنون ال وهم آمنا ٌقولوا أن ٌتركوا أن الناس أحسب

 4ٔٗٔ ................................................................. خفً شركا   الحب ٌغدو عندما

 4ٕ4ٔ ....................................................... هللا بذكر المستهترون؛ المفردون سبق

 4ٖ٘ٔ .................................................. قلوبنا فً رمضان شهر غراس ستثمر هل

 4ٗٔٔ .............................................هللا إلى العبد به ٌتقرب ما أجل  ..  الخواطر جبر

 4ٗ2ٔ .................................................... اإلسالمً الفكر ٌسمى بما ُتؤخذوا ال حتى

 4ٕ٘ٔ ............................................................... وحلول حقائق..  مشكالتنا هذه

 4٘2ٔ ........................................................... الراشدة القدوة باتباع األمة صالح

 4ٙٗٔ ........................................ عباده من للموفقٌن هللا ٌمنحه شرف..  الدٌن حراسة

 4ٙ3ٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 42٘ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 43ٓٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 432ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 44ٕٔ ................................................... والمرٌدٌن المرشدٌن إلى تعالى هللا رسالة

 443ٔ ............................................... حتمٌة ضرورة العشر هذا فً هللا إلى لرجوع

 ٖٕٓٓ ....................................... ..! المنغصات من وطّهرها مبهجات الدنٌا هللا مأل لو

 3ٕٓٓ ................................. الشهوات قوانص من ٌتخوفون اللذٌن والفتٌات الشباب إلى

ٌُعرضون ذاته به هللا ألزم بما المسلمون ٌهتم عندما  ٖٕٔٓ ....................... به ألزمهم عما و

 ٕٕٓٓ .............................................. !واستشهاد؟ جهاد أم وفتن هرج..  الٌوم واقعنا

 ٕٕٙٓ ............................................................ المسلمٌن كل على الواجب الجهاد

 ٖٕٔٓ ...................................................................... وعالج أسباب...  الكآبة

 ٖٕٙٓ ................................................................... هو إال ربك جنود ٌعلم وما

 ٕٔٗٓ .................................................................. والسبب؟..  تقلصت مٌاهكم
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 2ٕٗٓ ............................................... (وإدبارا   إقباال   الدٌن لهذا إن: )للٌائسٌن تذكٌر

 ٕٕ٘ٓ ............................................. جاهل متصدر لكل مباحا   كأل   اإلسالم غدا لماذا

 3ٕ٘ٓ ............................................................ بدعة؟ المولد بذكرى االحتفال هل

 ٖٕٙٓ ......................................... لماذا؟.. لإلٌدز بٌوم االحتفال السخافات أسخف من

 2ٕٓٓ .............................. معصٌة غدت معصٌة ارتكاب استلزمت إذا المبرورة الطاعة

 2ٖٕٓ ........................................ إلٌه واإلقبال وتعالى سبحانه هللا إلى التوجه عالمات

 2ٕٙٓ .................................................................. ووجوبه الحج صحة شروط

 3ٕٓٓ ......................................................................... والقبول اإلكرام مائدة

 3ٕٗٓ ............................................................................. والضمان الوظٌفة

 ٕٓٔٔ ............................................................ وجل عز هللا رحمة عن المبعدون

 ٖٕٔٔ ....................................................................... النقمة بعد النعمة مفتاح

ُكمْ  َتْسَتِغٌُثونَ  إِذْ   3ٕٔٔ .............................................................. لَُكمْ  َفاْسَتَجابَ  َربَّ

 ٕٕٗٔ ............................................................ بٌنها والعالقة والُمَسبَّبات األسباب

 ٖٕٓٔ .......... والعلوم المعارف فً العربٌة المجتمعات وتخلف الغربٌة المجتمعات تفوق سبب

 ٖٕ٘ٔ ...................................................... األمة هذه تارٌخ فً والدواء الداء قصة

 4ٖٕٔ .......... األمة وواقع( وسلم علٌه هللا صلى) هللا رسول مولد بذكرى االحتفال بٌن العالقة

 ٕٗٗٔ ............... تشاء التً بالطرٌقة وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول وحنٌنك حبك عن عّبر

 ٕٓ٘ٔ ........................................................ تحققها وضمانة رمضان شهر بشارة

 ٕٙ٘ٔ .................................................................... (َقْدِرهِ  َحقَّ  هللّاَ  َقَدُرواْ  َوَما)

 ٕٔٙٔ ................................................. لبرهان تحتاج دعوى...  هللا لرسول محبتنا

 ٕٙٙٔ ................................................ وجل عز هللا مع أدب   هللا رسول إلى التجائً
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* نػػػػػدعو إليػػػػػو بعػػػػػد أف نتحلػػػػػى بػػػػػو عقيػػػػػدةن كخلقػػػػػانن كسػػػػػلوكانن كال ننسػػػػػى أف نغػػػػػذم أفئػػػػػدتنا       
 خبلؿ ذلكن بأسباب الرغبة في ثواب اهلل كالرىبة من عقابون كالمراقبة الدائمة لو.

 
كػػػػػػي ال يقعػػػػػػوا غػػػػػػدان فػػػػػػي  الـ  *نػػػػػػدعو إليػػػػػػو مػػػػػػن منطلػػػػػػع الشػػػػػػفقة علػػػػػػى عبػػػػػػاد اهلل جميعػػػػػػانن        

كاكيػػػػة مػػػػن الندامػػػػة التػػػػي ال تغنػػػػيهم شػػػػيئان. فػػػػلف رب العػػػػالمين جػػػػل جبللػػػػو مػػػػا دعػػػػا عبػػػػاده إلػػػػى 
دينػػػػو ىػػػػذان إال رحمػػػػة بهػػػػم كحبػػػػان إلسػػػػعادىمن فػػػػأكلى بػػػػك كأنػػػػت جنػػػػدم تػػػػدعو النػػػػاس بدعوتػػػػون 

 أال تدفعك إلى ذلك إال الرحمة كالشفقة كالغيرة عليهم.
 

الحجػػػػة كالبرىػػػػاف إلػػػػى اليقػػػػين بعقائػػػػد اإلسػػػػبلـن كنػػػػدعو النفػػػػوس عػػػػن  *نػػػػدعو العقػػػػوؿ عػػػػن طريػػػػع
طريػػػػع منهػػػػاج التزكيػػػػة النفسػػػػية إلػػػػى االلتػػػػزاـ بسػػػػلوؾ اإلسػػػػبلـن كلػػػػن نػػػػنج  فػػػػي ذلػػػػك إال بعػػػػد أف 

 نبدأ فنزكي نحن نفوسنا من أكضارىا كأمراضها جهد استطاعتنا.
انياتنػػػػا كرغباتنػػػػا فػػػػي االنتالػػػػار * نركػػػػل مػػػػن طريػػػػع مػػػػا بيننػػػػا كبػػػػين ااخػػػػرين كػػػػل عالػػػػبياتنا كأن      

للػػػػذاتن حتػػػػى تتػػػػاح الفرصػػػػة لهػػػػم أيضػػػػان أف يفعلػػػػوا مثػػػػل ذلػػػػك فينحػػػػوا عالػػػػبياتهم كأنػػػػانيتهم عػػػػن 
 الطريع حتى تنفذ إليهم كلمة العلم كالحع صافية سائغة.

 
* ال تخلػػػػػػػػ  بأعمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػدعوة شػػػػػػػػوائب المعوقػػػػػػػػاتن كزكائػػػػػػػػد الشػػػػػػػػهوات كاألىػػػػػػػػواءن كال       

ان فلنهػػػػػا ال تػػػػػوقعهم إال فػػػػػي رىػػػػػع ال جػػػػػدكل منػػػػػون كال تعػػػػػود إلػػػػػيهم إال نشػػػػػغل بػػػػػاؿ الناشػػػػػئة بهػػػػػ
 بببلبل فكرية تورث الفتنة كال تحقع الخير.

 
* سػػػػػبلح الػػػػػداعي إلػػػػػى اهلل أكالنهلل العلػػػػػم بكتػػػػػاب اهلل كسػػػػػنة رسػػػػػولو كمػػػػػا أجمػػػػػع عليػػػػػو سػػػػػلف       

فمػػػػػن حمػػػػػل ىػػػػػذه األمػػػػػة. ثانيػػػػػانهلل العاطفػػػػػة اإلسػػػػػبلمية التػػػػػي غػػػػػذيت بػػػػػالعلم كارتبطػػػػػت بحػػػػػدكده. 
لػػػػػواء الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهلل بػػػػػدفع مػػػػػن عاطفتػػػػػو كحػػػػػدىا ال يسػػػػػلم مػػػػػن الوقػػػػػوع فػػػػػي غوايػػػػػة أك إغػػػػػواء. 
كمػػػػػن حمػػػػػل لواءىػػػػػا بػػػػػدافع مػػػػػن علمػػػػػو المجػػػػػردن ال يعػػػػػدك أف يكػػػػػوف مفتيػػػػػان يضػػػػػع أمػػػػػاـ النػػػػػاس 

 قائمة أحكاـ الحبلؿ كالحراـ. كتعليم األحكاـن يختلف عن الدعوة إلى اإلسبلـ.
 

ػػػػػا  لػػػػػذم أخلػػػػػه فػػػػػي الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهللن ىػػػػػو قولػػػػػو عػػػػػز كجػػػػػلهلل * شػػػػػعار العبػػػػػد ا       ٍر ًإن مى فىػػػػػذىكٍّ
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فهػػػػػو يػػػػػؤدم بعملػػػػػو كظيفػػػػػة كلفػػػػػو اهلل بهػػػػػا. أمػػػػػا ىدايػػػػػة  أىنٍػػػػػتى ميػػػػػذىكٍّره * لىٍسػػػػػتى عىلىػػػػػٍيًهٍم ًبميالىػػػػػٍيًطرو 
 الناس كاستجابتهم لو فشيء مناطو اإلرادة الربانية التي يتم على أساسها تدبير األمور.

 
*سػػػػػػبلح القػػػػػػائم بػػػػػػدعوة اهللن كثيػػػػػػر ذكػػػػػػر كدعػػػػػػاءن كتضػػػػػػرع كبكػػػػػػاءن ككثيػػػػػػر اسػػػػػػتغفار فػػػػػػي       

 األسحارن كتبلكة للقر ف. كحراسة دائمة للقلب أال تسيطر عليو األىواء.
 ككل التدابير األخرلن على أىميتهان إنما يأتي كراء ذلك.      
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